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SURAIIALIIUJURAAT

JL?JTgifgr£7*

Fir-Jam:
L±

-g+jj #t c5ijL :;; i;,±±:  i i;;I; a.,tldT ¢~fte,

© 'rf a `fiT 34 €'fiT if#B
``Halorang-orangyangberiman,janganlahkamumendahului

AIlah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah.
SesungguhnyaAIlahMahamendengarlagiMaha

Mengetchwi"

(Qs. AI Hujuraat [49]: I)

Dalanayatinidibahastigamasalah:

perf¢im¢:  Firman Allah  r4 'a/a,  ij:,Ji;  Y' lj±;I:  de,jli ¢.fe'
-st,;51) gil  c§'ii 'i}i  "Hat orang-orang yang beriman, janganlah

kamumendahuluiAllahdanRasulnya."Para,ulal:naLbeckzrfa,`CBangsaLAIfalD

+2



itukasardanberetikabumkdalanberdialogdenganNal]isAwdanmenjuluki

orang-orang.  Surah ini memerintahkan agar berbudi pekerti baik dan

memeliharaetika."

Adh-DhahckdanYa'qubAIHadhranimembacafirmanAIlaliitu

dengan:ij2jii;€3,dengan/czzfoaAhuruffa`dando/,dianbildarikata}Lril.

Sedan9kanyanglainnyamembacafimanAllahitudengan:.I;,ii:iyalmi
denganhuruffcz`yapgdidhamahkandanhurufdr/yangdiharzzfekan,dianbil

darikatat!i+131.Maknakeduakatatersebutsangatjelas.Maksudnya,

janganlalikalianmendahuluiulaikucapanmaupunpchuntarLAllah,ucapan
danperfuafanRasulullah,padasesuatuyangsehanisnyakalianmengambilnya

daribeliau,baikdalanurusanaganamarpundunia.Barangsiapayangucapan

danperbuatannyamendahuluiRasulullah,makasesungguhnyadiatelch
mendahulukanucapandanpelbuatannyaituatasAllah.SebabRasulituhanya

menedmaperintchdariAllah`42zawa/a!//a.

jHedw¢.. Teljadi silang pendapat mengenai sebab tunmnya ayat

tersebut.Dalanihaliniadaenanipendapat:

1.            Hadits Ibnu Juraij yang dituturkan oleh AI wchidi.I Ibnu Juraij

berkata, "Ibnu Abi Mulaikah menceritakan kapadaku bahwa
Abdullah bin Az-Zubair mengabarkan kepadanya,  bchwa
sekelompokpengendandariBaniTinindatangkapadaRasulullah

SAW,1aluAbuBakarberkata,`JadikanlahAIQa'qabinMa'bad

sebagaipemimpin.'Umarberkata,`JadikanlahAIAqrabinHabis

sebagai pemimpin. ' Abu Bakar berkata, `Engkau hanya ingin

berbeda pendapat denganku. ' Umar berkata, `Aku tidak ingin

berbedapendapatdenganmu.'Keduanyakemudianbersungut-

sungutaphinggasuarakedunyatingri.Makaturunlahayatdalam
halifu:

\  Lth. Asbab An-Nuzul, h. 287 .
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'&76!e'fi7lji#BJul+jjSTc5ij'ti;i;,i={iji;I;dr,d`t¢.fG:

fj¢;it£3;69;.+±'.i;fb#33'y'iji:I;dr,di¢.G±`©'rf¢±

¥'.±fB.+#E:;fi=±®f,uai;J,}±Ii;;+;±dbij-`!.'4'i;{±

ri,dl €ip'bf $7 I+j i±f -rf'3;i 6#; 6j,ddt 3¢   ® a;;i±'
-.,il aj   © ieB> jifB i# J' €dsj:±l}, .r*rjf ffiT 6==:T
lj;;; pel }'B   © -Je:; f .+±±f p:;;±:i ,TIS crf di`Lj;l±'

®3erj3ii£'&7j-.+`fa3es.rf`j€¥g;
"Halorang-orangyangberiman,janganlahkanumendchulwi

Allah  dan  Rasulnya  dan  bertakwalah  kepada  Allah.
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahai.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah ha:rm meninggikan
suaranu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata
kapadanya dengan suara yang keras, sebagc[inana kerasnya
suarasebagianka:muterhadapsebagianyanglaln,supayatidck
hapus ®ahala) amalarrmu, sedangkan kamac tidak menyadari.

Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi
Rasulullah mereka Itulah orang-orang yang telah drtyi hati
mereka oleh Allah untuk bertakwa. bagi mereka ampunan dan

pahalayangbesar.Sesungguhnyaorang-orangyangmemanggil
ka[mu dari luar kamar(mu) kebanyakan mereka tidak mengerti.
Dan kalou Sekiranya mereha bersabar sampai kanu keluar
menemvimerekaSesungguhnyaitulebihbalkbagimereka,dan

AllahMahapengampunlagiMahapenyayang.(Q§.AIHir|:irmat

[49]:1-5)."in.AIBukhari2dariAIHasanbinMuhammaclAsh-

2HR.AIBukharipadapembahasantafsir(3/190danl91).
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Shabah.HaditsinipundituturkanolehAIMalhdawi.

HaditsyangdiriwayatkanbahwaNabiSAWhendakmenugaskan

scoranglelakiuntukkembalikeMadinab,saatbeliauberan9katke

Khaibar. Umar kemudian menunjuk seorang laki-1aki yang lain,
J£

sehinggaturmlah:+I+jj$7csJj'ife;;1;~J£;{ij±;i;a.,tldT¢.£tr;
``Haiorang-orangyangberiman,janganlahkanumendchului

.4//a!¢dcz7}Rasw/73)/cz."HaditsinipundituturkanolehAIMahdawi.

HaditsyangdituturkanolehAIMawardi3dariAdh-Dhahak,drri

IbnuAbbas,bahwaNabisAwmenugaskanduapuluhempatorang

laki-laki dari kalangan sahabatnya kepada Bani Amir untuk

menermdmereka.

Hanya saj a, tiga orang dari mereka terlambat, sehingga mereka

selamat dan kembali ke Madinah. Mereka kemudian bertemu

dengan dua orang laki-1aki dari Bani Sulaim. Mereka bertanya

kapada kedua orang itu tentang garis ketunman mereka. Kedua

orang itu menjawab,  "Dari Bani Amir." (Mereka menjawab

demikian),karenaBaniAmiritulchihmuliadariBanisulaim.Mereka

kemudianmembunuhkeduaorangtersebut.

Sekelompok orang dari Bani Sulaim kemudian datang kapada

RasulullchsAwdanmerekaberkata,"Sesungguhnyadiantarakami

dankalianterdapatsebuahperi.anjian,sementaradipihakkamiada

dunorangyangtelbunuh."Beliankeniudianmernbedkandiyatuntuk

kedunolangitudenganseratusekorunta,danturLulaliayatinitentang

pembunuhanmerekaterhadapkeduaorangitu.

Qatadahbelkata,``Chang-orangmengatakan:seandainyaditunmkan

3  Lth. I;af isir AI Mawardi (51326).
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anu tentang aku, seandainya dituruckan anu tentang aku, maka
tunulchgivhi."

mnuAbbasberkata,`"erekadilaranguntukberbicarasebelum
beliaubchicam"

Mujahidberkata,"Janganlahkalianmereka-rekaatasAllahdan
rasul-Nya,sampaiAllahmemberikanputusanmelaluilisanrasul-

Nya."DemikianlahketeranganyangjugadiriwayatkanolehAI
Bukhari.

AIHasanberkata,"Ayattersebutditunmkantentangsekelompok

orangyangmelakukanpenyenibelihansebeluniRasulullahSAW
menunaikanchalat.Allchmeniintal]kanmerekauntckmengulapri

penydrlihannya."
IbnuJuraijbelkata,``Janganlahkalianmelakukanketaatansebelum

tibawaktuyangdiperintahkanAIlchdanrasul-Nya."

Menurut saya (AI Qurthubi), kelina pendapat terakhir itu
dituturkanolehAIQadhiAbuBckarbinAIArabi,4dinanasebelumnyaAI
Mawardipuntelahmcmaparkannya.5

AI Qadhi Abu Bakar bin AI Arabi berkata, "Semua pendapat
tersebutschdantcrmasukkedalansesuatuyangunium.Allahlchyapglebin

mengetahuitentangmanakahdiantarasebabtunmnyaayattersebutyang
lebihcocokdenganayattersebut.Bolehjadiayattersebutditunmkantanpa

edanyaLsebah;h.Wkallahua'lam."

AIQadhiAbuBakarbinAIArabibedcata,"Jikakamikatakanbaliwa

ayattersebutQ)elbicara)tentangmengeljakankctaatansebelumwaktunya,

4LTh.AhkamAIQur`ankaryan:ya.(411712).
SLth.TlafisirAIMawardi(51325).
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makaitumerupakanpendapatyangs%cz%z.A.Pasalnyasetiapibadahitutelah

ditentukanwaktunya,dimanaiatidakbolehmendahuluinya,sapedshalat,

puasadanhaji.Halitusangatjelas.Hanyasaja,paraulanaberbedapendapat
tentang zakat, sebab zckat adalch ibadch maliyah (ibadah yang berupa

pengeluaranharta),daniadituntutkarenaadanyasuatumaknayangdapat
dipahami,yaitumemenuhikeddakpunyaanorangmiskin.

Selain itu, nabi juga pemah memerintahkan Abbas untuk
mengeluarkansedekah(Zakat)duatallunlebihawal(dariwaktunya).Juga

karenapengumpulanzakatfitrahpundilakukansebelumharirayaldulFidi,

agariadapatdiberikankepadamustahiqnyapadawalthiwajib,yaituhari

rayaldulFith.Semuaitumenunjukkanbolehnyamengebakanibadahsatu

atauduatahunsebelumwaktunya.Jikaawaltahuntibadansaatitusudah

mencapainichal)Qcadarmaksinum),makaitulahwaktumengeluarkanzakat.

Tapijikaawaltahuntibasenemtaranishal]telahbrfubah,makajelaslalibchwa

sedekah(zakat)yangdikeluarkanadalahsedekah(zakat)sunah."

Asyhabberkata,`Tidakbolehmengeluarkanzakatlebihduludari

waktunyasedikitpun,sapertipelaksanaanshalat.''Dalanhalini,nampaknya

Astabmenibedakukandasardalamibadah,sehinggadiamenilaibal}wazakat

adalahsalahsatupondasiislam,sehinggadiapunmenahaninyasesuaidengan

porsidanurutanya.

Sementaraituseluruhulamakami(madzhabMaliki)belpendapat

bahwa (mengeluarkan zckat) sedikit lebih awal  (dari waktunya) adalal

perkara yang dibolehkan. Sebab hal itu dapat dimaaflcan, berbeda halnya

jikabanyck.

DalamhaliniperludiketahuibahwaapayangdikatakanAsyhab

adalchlebihsAaAz.A.Sebabpchedaanantarasedikitdanbanyckdalandasar-

dasarsyari'ahadalahmemangbenarada,akantetapikarenamaknayang

dikhusuckankapadayangsedikit,bukanyangbanyck.Adapundalammasalch
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kitaini,sehariadalahsapedsebulan,dansebulanadalahsepertisetahun.

Dengan demikian, dalam hal ini apakch akan dibolehkan mendahulukan

pengeluaran zakat sebelum waktunya secara keseluruhan seperti yang
dikatakanAbuHanifchdanAsy-Syafi'i,atautetapmemeliharaibadahpada
waktunya,sapertiyangdikatakanAgiv.

iFcrz.gr:FimanAllahra'a/a,$7c;ij'€£;iJ:,i£3{"J7az.o7ia»g-
orang yang beriman, janganlah kamu mendahahi Allah, " rnemxpals:an
dasaragartidakmenentangueapanNal)i,sekaligusdasarwajihoyamengivfllti

danmenirubeliau.DemikianpuladengansabdaRasulullchsaatbeliansakit:
`PedntahkanlahAbuBakaruntukshalatmenedmamiorangrorang."Aisyah

keniudianberkatakapadaHaffiali,`Katakanlcholehmukapadabelian:`Abu

Bakaradalahorangyangcapatmenancts.Sesungguhnyajikadiaberdiridi

tcmpathu,diatidckakandapatmeapedengalcan®acarmya)kapadaorang-
orangkarenamenanris.MckaperintahkanlahumaruntukshalatmenSmani
orangrorang'."

RasulullahsAwkemudianbersabda,"Seszwgivny8ha/Zd»fae/in

perempuan)adalah(seperti)sahabat-sahabatYusrf(dalamhalbendebat
dan menyampaikan desakan).6 Perintchkanlch Abu Bakar untwk shalat

6   Para ulama berkata,  "Makna ungkapan tersebut adalah:  sesungguhnya kalian
menallpakkan hal yang bertentangan dengan apa yang kalian sembunyikan." Sebab
Aisyah menaxpakan bahwa sebab keinginannya mengalihkan kepeminpinan shalat
dariayahnyaadalahkarenaAbuBakarorangyanglenibuthatinyadanbanyaknenangis.
DarisinilahdiatidakakandapatmelIperdengarkanbacaannyakepadamakll]rm)karena
dia akan banyak menangis. Pada saat yang sama, Aisyah ingin agar orang-orang tidak
bersikappesinisterhadapAbuBakar.TindakaninisapertiyangdilakukanolchZinlaikha,
dimanadiamengundangkaumperellpuandandiapunmenghidangkanhidanganyang
menunjukkan atas kemuliaan dirinya, padahal tujuan inti dari undangannya itu adalah
agar kauni perempuan melihat ketanxpanan Yusuf,  sehingga mereka pun  dapat
memakhrminyabiladiamencintaiY\isuf.
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mengimami orang-orang.'n

MalknasabdaRasulullch:sahabat-sahabatYl]sufadalchfithahkarena

menolakyarigbolehkapadayangtidakboleh.Mun8kinsajaayatinidijadikan

dalilolehorang-orangyangmenentangQiyas,daninimerupakankebaikan

daripihakmereka.Sebabsesuatuyangdilalahnya(indikasi)sudahada,maka

melakukannyabukanlahmendahuluiAIlah.Sementaradilalch(indikasi)AI

Qur`andansurmahmenunjukkanwajibmenggunakanqiyasdalanbelbagai
cabangagama.Jikadehikian,itubckanlahmendahuluiAllch.

€asfirfi.ij±$3  ``Dan  bertakwalah kepada Allah, "  yakri karen

melakukantindakanmendahululyangterlarang,€F£'fiTi!``Sesowggrdy¢

Allah Maha mendengar, "  a.kan perkataan kehian,  .b!?  "lagi Maha
McwgefzzA«z.,"akanpefouatankalian.

7Im.AIBulcharipadapenhahasanadzan,bab:ChangyangMerxpunyalPengetahuan
dan Keutamaan Lebih Berhak untuk Menjadi Imam, At-Tirmidzi pada pembahasan
manaqib (biografi), bab:  16, Malik pada pembahasan peljalanan, bab: Orang yang
Menjamakshalat(I/171),Ad-Darimipadalnukaddinah,danAhmaddalam4/Mz"nod
(69®.
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Hrmaniun:

'Jj#Y'j#Tti:*6j.#.£fijii53`{ij=i:a,tldt¢.sg
fi±®f~uai?,.dr;j#jBij`!.'4'

© &#~
"Halorang-orartgyangberiman,janganlahkamumeninggikan

suaramu melebthi suara nabi, dan janganlah kamu berkata
kepadanya dengan suara yang keras, sebagalmana kerasnya
suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya

tidak hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak
mcH)i¢d¢ri " (Qs. AI Hujuraat |49] : 2)

Dalamayatinidibahasenammasalah:

pcrfom"  ¢Ir±3= 6b; .f;.j2f 1±j3' f iJ:I: ir~tli¢.Gj'  "z7az.
orang-orang yang beriman, janganlah hamu meninggikan suaramu
me/ebz.Az.se4¢ra»abz.."AIBultharidanAt-Tirmidzimeriwayatkandarilbnu

AbiMulaikah,diahakata,``AbdullchbinAz-Zubairmencchtakankapada]qu

baliwaAIAqra'binHchisdatangkapedaNatiSAW,laluAbuBckarberkata,
`Wchal Rasulullah, engkau dapat menj adikannya sebagai utusan kapada

kaumnya.'Umarbckata,`Janganlahen9kaumenj.adikannyaschagalutusap
wahaiRasulullah.'AbuBakardanUmarkcmudianbersungut-sungutandi

dckatNal>isAW,sehinggasuarakeduanyatingS.AbuBakarberkatakapada

Umar,`En8kauhanyainSnbchedapendapatdengarfui.'Umarbckata,`Aku
tidak ingin berbeda pendapat denganmu.'  Maka turunlah ayat ini:

#Tti{3= 6j .F€'j;i b:r}' i iJ;l: a,ill ¢.fte'  `Haz. ora»g-ora»g );ang
berinan, janganlch kermu meninggikan suaramu melebihi suara nabi.'



Setelah®eristiwa)itu,apabilaumarbefoicaradidekatNabi,perkataamya

tidaktedengarsalxpaidiadinrintaipemahanannya(olehbeliau).Ibnuzubalr

tidakpemahmenuturkankakeknya,yaituAbuBakar."At-Tinnidziberkata,
"HaditsiniadalahhaditsgAorzbAasain.Sebarianperiwayatmeriwayatkan

haditsinidarilbnuAbiMulaikalisecaram"rsa/,dimanadidalamnyatidak

disebutkan: dari Abdullch bin Az-Zubair."

Menumtsaya(AIQurfuubi),orangituorangtidakmenyebuthan:

dariAbdullchbinAz-Zubair)adalchAIBukhari.AIBukhariberkata,`Dua

pilihannyarismencelakaiAbuBakardanUmar.Keduanyamengeraskan
suaranyadidekatNabiSAWsaatsekelompokpengendaradariBaniTinim

datangkapadabeliau,1alusalahseorangdiantaramerekamenunjukAIAqra`

binHabissaudaraBaniMujasvi',sementarayanglainmenunjukoranglain.

Nafi'berkata,`Akutidakhapalnananya.'

AbuBakarkemudianberkatakapadaumar,`EngkauhanyainSn
berbeda pendapat denganku. ' Umar berkata, `Aku tidak ingin berbeda

pendapatdenganmu.'Suarakeduanyakemudianmeninggidalanihalitu.
MakaAllch`42zawB/a//amenurunkan:-i€ii2f.l}:J}~ii;:I;ri,dl¢.fte'

#st3±'Sj  `Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
meninggikan suaramu melebihi suara rrabi.'

Ibnu Az-Zubair kemudian berkata,  `Umar tidak pemah
mempedengarkan(suannys)kapadaRasulullalsctelah(tunrmya)ayatini,'
namunlbnuzubalrtidakmenyebutkanhalitudariayahacakekmya,yakni
AbuBakarAsh-Shiddiq.

AI  Mahdawi  menuturkan  dari Ali  RA:  "Firman Allah:

¢;,tp3;6j.f;,i;i,i:;¥,i,;;,;&~ul,7¢.g,,Haz.ora„g_ora„g,,a„g
beriman, j anganlah kanu meninggihan suaramu melebihi suara nabi,'
tunmkapadakami,ketikasuaraku,Ja'fardanzaidbinHaritsahmeningri.
KamimcmperebutkanputhHamzah,saatZaidmembawanyadariMakkah.
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RasulullahsAwkenudianmernutustcanbahwadiamilikJa'far,sebal>bibinya

daripihakibumenjadiistrinya."HnditsinitelahdikemukakanpadasurahAali
`H-.8

Dalani$7ZaAz.A4/Beffafrarz.dr»Mas/z.mdiriwayatkandariAnasbin

Malik,bchwaNal]isAwkehilanganTsabitbinQais,1aluseseorangberkata

kapadabeliau,"WchaiRasulullah,sayaakanmembedtahukankapadanu
rumahnya."OrangitukemudianmendatanriTsabitdandiamendapatinya
sedangdudukdirumahnyaserayamenundukkankepalanya.Diabertanya
kapadaT5abit,`Bagaimanakeadaanmu?"Tsabitmenjawab,`Buruk."Tsal)it

pemahmengeraskansuaranyadiatassuaraNabi,sehinggaamal-amainya
dihapusdandiapuntemasukpen8hunineraka.Seoranglelckikemudian
datangkapadaNatisAwdanmenibedtahukankapadabeliaubaliwaTsal>it
mengatakananudananu."Musa9berkata,"Changitukembalilagikapada
tsabitdenganmenibawakabargenibirayangbesar.Rasulbersalrda,`Perrilal

kapadanya, katakanlah bahwa orang itu bukanlah penduduk neraka, tapi

pendnduksurga'."]°RedaksihaditsinimilikAIBukhari.

Sosok Tsabit ini adalch Tsabit bin Qais bin Syanias AI Khazraji

yang dikuniyahi (dijuluki) Abu Muhammad, karena anaknya bemania
Muhammad.MenurLitsatupendapat,diaadalchAbduAbdirlchman.Ketiga

orang anaknya terbunuh pada pertempuran Halrah. ]L   Mereka adalah

Muhammad,YchyadanAbdullah.Tsabitadalchscorangkhatibyangfasih
dantedrmal.nadijuh]ldschagalkhafroRasulullalLschagrinanal]asandijuh]hi

pquyalRIstlhmal

8Lih.TafsirsurahAali`I-an,ayat45.
9 Musa bin Anas adalah salah seorang periwayat dalam hadits ini.
Ion.AIBukharipadapembahasantafsir(3/191).
tt  Harrah adalah sebuah tempat yang terletak di atas Madinah,  di sana terdapat

bebatuanhitamyangsangatbanyak.Pernahteriadipertenpuranpadatahun63Hiljiyali,
padamasapemerintahanYazidbinMu'awiyah.Lih.A»-Ivf.AayaA(1/365).
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Ketika utusan Bani Tinim menghadap Rasulullah dan mereka

mengajaklombapidatoyangberisipembanggaandin,makaberdirilchkhatib

merekalaludiapunmembangga-banggckandirimereka.Setelahitu,Tsabit

binQaisberdiridanmenyampaikankhutbahyapgfasindanmengalir,sehingga

diapunberhasilmengalahkanmereka.

Setelali itu, penyair mereka, AI Aqra`  bin Habis, berdiri lalu

mengLmandangkan

®,

L9`ap- ir -4l£-rf

`= ir ir Lrd,
;Jf ir Oj iu:J+.,

a   ,£,

LrJJJ
a

tl  ®!3

"Kami mendatangimu agar manusia laha ahan keutamaan kami,

bila mereka (masih) meneritang ka:mi saat men:yebutkan kemuliaan.

Sesungguhnya ka:mi adalch pendmpin manusia dart semua golongan,

dan bahwa tidak ada (seorang pun) di I/anch Hijaz seperti kabilch
Darim-

Sesungguhaya kami mendapatkan seperempat faarta rampasan

perang) dalam setiap penyerangan,

Balk di Not d atoup:un di tanch Tiahamah. "

Hasankemudianbendiridanberkata,

fry il:J ;i;
i¢ J3= ,£, +*fJ'JJJ3iJU

•±=+
" W4ahai Bani Darim, janganlah kalian merasa bangga, harena

GD



sesungguhnya perasaan bangga kdian

itu akan melyadi bencana foagi halian) ketika menyebutkan

kemuliaam.

Celaka halian, kalian membanggakan dirt kepade kant, padahal
kalian,

menu:rfu  kant adalah pengikut yang berasal dari golongan

perempuan yang menyusui anaknya dan pelayan. "

Merekakemudianmengatakanbahwakhatibmerekalebihpandei
berorasidaripadakhatibkami,danpenyairmerckapunlebihpandaimerajut

syairdaripadapenyalrkami,sehinggasuaramerekapunmenjadigaduh,
schinggaAllalpunmenunulrm:jij`1J{2fj#Tti{3;6b;*'|;i?fljif}'Y`

SjHL;  "Janganlah kanu meninggikan suaramu melebihi suara nabi,
dan janganlch ka:mu berkata kepedanya dengan suara yang keras. "

Atha`AIKharasaniberkata,"PutriTsabitbinQaismenceritakan
kepadaku bahwa ketika turun ayat:  i£'`j;i i:i:fS' f .lJi;I: de,tll ¢.fq'

:£fi`sf3='Sj  `Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
meninggikan suaramu melebihi suara nabi,' ayahnya. (TSELhil bi.n Qa;is)

masukkedalamnmahdanmenguncipinturLmahnyaLNal]iSAWkemudian

kehilangan dia, lalu beliau mengutus seseorang untuk bertanya tentang

kabanya.Diaberkata,`Akuadalahorangyangsuaranyakeras.Akukhawatir

amal-analkuakanterhapus.'RasulullchSAWkemudianbersabda,`jJngha"

bukan bagian dart mereka. Akan tctapi engkou hidrp dengan membc[wa
kebalkan,danengkoupunakanmatidenganmembowakebalkan.'AJ:L@h

kemudianmenurunkan:©3uii',J\±:)i¢+Y'`fiTi4`Ses«»ggzJAnya
Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan
dz.rz..'(Qs.Luqmaan[31]:18),Tsabitkemudianmenguncipinturumahnya

dandiahampirmenangis.NabiSAWkehilangandirinyaysehinggabeliau

mengivmutusankapadanya,laluutusanitumenibedtahi]kankqudanya.Tjabit
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berkata,`YaRasulullah,sesungguhnyaakumenyuhaikeindahan,danakuinSn

memimpinkaumku.'RasulullahSAWbersabda,`E#gfawbctha#/cz%hagr.¢7!

darn mereha, akan tetapi engkou hidrp dengan te:rplyi, terbunuh secara

sychid, dan akan masuk sunga.'

Putri Tsabit berkata,  `Ketika perang Yamamah teljadi, Tsabit

berm8katbcrsamaKhalidbinAIwaliduntukmenieranriMusailamali.Ketika

merekabertemu,merekapuntahu.TsabitdanSalimbudakAbuHudzaifch

berkata,`BukansaperdinikamiberperangbersanaRasulullah."Setelahitu,

masing-masing dari keduanya menggali sebuah lubang, lalu keduanya

meneguhkandinnyadanbelperanghinggakeduanyaterbunuh.

Saatitu,Tsabitmemckaibajubesiyangberharga.Seoranglelaki

darikaunmusliminmenemukanjenazahnyadanmenganbilbajuitu.Ketika
seoranglelaki(lain)darikaummuslimintidur,TsabitmendatanSnyadalam

mimpinya.Tsabitberkatakapadanya,"Akuakanmewasiatkansebunhwasiat

padanuBilaen8kaumengatakanmimpiini,makajanganlahen8kaumenvia-
nviakannya.Sesungguhnyaketikaakuterbunuhkemarin,seoranglelakidari

kaummuslininmenemukanjenazahkukemudiandiamenganbilbajubesiku.

Rumahorangituberadaditenipatbawah(daritenpat)orangrorang.

Ditendanyaterdapatseekorkudayanguntukketan9kasannyadibuatkandua

atautigagarispadatalikekangnya.Diatelahmelekatkanbebatuanpadabaju

besiitu.Diatasbebatuanituterdapatsebuahkantung.MakadatangivchKhali¢

laluperintahkanlahdiaagarmengutusutusanuntukmenganbilbajubesiku

itu.Apabilaen9kaumenemuiKhalifchRasulullah-yakniAbuBakar-di
Madinah,mckakatakanlchpadanya:`Sesungguhnyaakumempunyaiutang

seanu dan seanu. Sementara fulan yang merupakan budalcku, dia sudah

merdeka,jugasifulan'."

OrangitukemudiandatangkapadaKhaliddenmemberitchukan
minpiitu.MakaKhalidpunmengutusutusanuntukmenganbilbajubesiit`)



danbaj.ubesiitupundianbil.Changitujugamenceritakanmimpinyakapada

AbuBakar,kemudianAbuBakarpunmempelbolehkanwasiatT5abit.'Kami

tidakpemahmengetahuiscorangpunyangwasiatnyadipefoolehkansetelah

diameninggalduniaselalnTsabit."DemihianlahyangdituturkanolehAbu

Amrdalamkitab,4//sfz.'ab.t2

iKed«¢..FimanAllchra'a/a,jbij`!,'jiB;{€{5"Da»/.a#gr»/aA
kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras." McksndnyiL,

janganlchen8kaumengatakankapadanya:"WhiMulanmad,"atau"Walrai
Ahmad,"akantctapikatakan:"WchaiNal]iAllah,"atan"WchaiRasulullah,"

karenamen9xmmatinyaL

Menurut satu pendapat, orang-orang munafik pada waktu itu
mengeraskan suara mereka di dekat Nabi SAW agar mereka diikuti oleh
orang-yanglrmallchanalngradarihaimrm]slinirlalukaimmuslinin
dilarmgmefakLinhalitu.

Menurutpendapatyanglain,,'4`ii;{ZfjyakniirlJJgiv'q3
(dan janganlch kalian berkata kepadanya dengan suara yang keras),
setoargainari;adit;atalran:.saqathalifiihiyalmisaqatha`alafiihi.

Firman Allah  ra 'a/a,  yLi]~+i-i:++;f  "Sebagaz.ma#a
kerasnyasuarasebagiankamuterhadapsebagianyanglain."rmm]:fkof

yangterdapatpadafimanAllahituadalahha/fznybz.Ayangberadapada
posisiIvasfab,yaknijanganlchkalianberkatakapadanyadengansLrarayang
keras,sapertikerasnyasebagiankanuterhadapsebadanyanglain.

DalamfimanAllahiniterdapatdalilyangmenunjukkanbahwa
merekatidakdilarangmengeraskansuaraseearamutlak,dalaniartimereka

hanyadibolehkanuntukbed)isikdanmenyanarkansuara.Akantetapi,mereka

\2LHi.AIIsti'absyarhAIIshabah(ll19Z).



hanyadilarangmengeraskansuarasecarakhusus,yalmiyangdibatasioleh

si fat-si fat tertentu. Maksud saya adalah suara keras yang disifati dengan

kebiasaan yang telj adi di antara mereka, yaitu yang tidak mengindahkan

keholmatannabidankemuliaanderajamya.
'oul;i: § }±±i3 .+#±=;I i.± oi  "Supaya tidak hapus toahala)

ama/a»m",sedr7zgifaowfaczmzffz.dlcz*mengAa[dr77.,"yalmikarenaakandihapus,

yaknidibatalkan.hilahpendapatparaulamaBashrah.Sementaraparaulama
Kufchberkata,"Agartidakterhapus®chala)anial-anialmu."

jHed.gr:Maknaayattersebutadalchperintahagarmengagun8kan

danmemuliakanRasul,ser[amerendahkansuarasaatberadadihadapannya
dansaatbedicaradengannya.MaksudfirmanAllchituadalah:apabilaberiau

berbicaradankalianpunberbicara,mckajanganlahsuarakalianmencapai
batasyangdicapaisuarabeliau,denrendahkanlahsuaramuagrrperkataarmya
lebihkerasdariperkataanmu,agarkelebihandankeunggulannyaatasdiri
kaliannanpak.

IbnuMas'udmembacafirmanAllahitudengan:*l:}:pL;l:}:;}€3
"Janganlah kalian meninggikan suara-sunra halian. "

Sebarianulamamemalm]hkanmengeraskansLiaradidekatmakam

RasulullchsAW.Sebarianulaniajugamemakruhkanmengeraskansuaradi

majlisulama,karenamen8homatimerekaLsebal]merekaadalahpewaris

paranabi.

IKee7»prr..KchomatanNal]isAWsaatbdiautelahmeninggaldunia

adalchsamadengankehomatanbeliausaatmasihhidup.Sabdabeliauyang

diriwayatkansetelalibeliaumeninggaladalahsamadengansabdanyayang

didengarlafachnyasecaralangsungdalanhalkeniuhaamya.Apal>ilasabdanya

dibacakan,makawajiblahscmunorangyanghadiruntuktidakmengerastan

suaranya dan tidak berpaling darinya, sebagaimana hal itu diwajibkan

kepadanya saat dia berada di majlis beliau, ketika beliau mengucapkan

J|+



sal>danyaitu.

Allchtelchmenchgatkankchormatanyngkontinudisapaljangmasa

itudenganfirman-Nya:ifaf5.'jlri€=~C6l:;£j.7<=;jl;#`D4»aprbz./a
dibacakanAIQ]i:r`an,makadengarkanlahbalk-baik,danperhatikanlch
dcwgr»fena7zg.'(Qs.AIA'raaf[7]:204)Dalanhaliniperfudiketahuibahwa

sabda Rasulullch .SAW itu bersumber dari wahyu, dan sabda beliau

mengandunghilrmahschagainanayangtckandLmgdidalamAIQur`an,kecunli

nilai-nilaiyangtckeeualikan.Penjelasanmengenaihaliniterdapatdalankitab-

kitab fikih."

jF€/I."¢.. Tujuan dari mengeraskan suara bukanlah untuk
menganggapremehobjekyangyangdimaksud,karenahalitumerupakan
tindakkekufuran.Senientaraobjekyangdiajakbicaraadalahorang-orang

yangberrinan,tetapiyangdinaksudadalchsuaraitusendiridanyapgtndengar
dariloncengtidckpantasuntukpenghormatanataupengangguliganterhaclap

parapembesardantokoh.Halituhanyauntukmenarikperhatiankapadaapa

yangdiperintahkanberupapenjeraandanpenchormatan.I.aranganinitidak
mencakuppadamengeraskansuarayangdapatmenyakitiRasululahSAW,

yangteljadisaatdalanpaperangan,perdebatansendtterormusuhatauyang
sqjdrslainya

DalanhaditsdijelaskanbchwaRasulullchsAwbersabdakapada
AbbasbinAbdulMuthalibketikaorangrorangmengalamikekalahanpada

perangHunain``Be77erz.at/aAdz.fengrAora»g-ontz»g."Abbasadalahorang

yangpalingkerassuaranya.Dirivayatalranbahwasuatuhariteljadiserangan
mendadakmakaAbbaspunbertedakmenberiaba-abapedngatan,sampai-
sampaiwanitahamilmengalamikegrgurankarenakerasnyasuaraAbbas.

jFeeHam : Az-Zuj aj berkata,
tl 'L± o`J  `Hapus ®ahala)

¢7%a/a»mzf. ' Perhiraan susunan kalinathya adalah: 1a*JC Jfy  `Kare72a aha»

me»g4apas,'yaknianal-analkanuakandihapus.Dengandendkian,huruf



/amyangdisinpantersebutadalch/amasA-SHaz.n.a.rzzA,danfirmanAllah:
'ond;i:€}±:ill.+n±:;f±±o`l`Supayatidakhapus®ahala)amalanm,

sedr»gha»faczm«Jz.daAmenyadrrz.,'tidakmenjadikanseseorangkafir].ika

diatidaktahu.Dalamhaliniperludinaklumibahwa,sebagaimanascorang

kafirtidakmenjadimu]rminkeeualidiamemangmenilihberimandaripada

kafir,mckaseorangmukminpuntidakakanmenjadikafir,jikadiatidak
bcrmaksudmenjadikafirdantidakmemilihnya.Haliniberdasarkankapada

ijma.Demikianpulaseorangkafirtidakakanmenjadikafirjikadiatidck
tahu„

Fi-Alah:

6=£T:,,.,utdTap'bfSTjjiji+5*',j2f6#~a~,+]dT34
©#jifB€#,d'Edsjiay,-f;j£'fiT

"Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi

Rasulullah mereka itulah orareg-orang yang telah diuji hati
mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan

pahala yang besar."

(Qs. AI Hujuraat [49] : 3)

Firman Allah ra 'a/a,  $7 j+j lip .+;;'rj;i 6#~ 6!,dt 6,i
"SesungguhnyaorangyangmerendahkansuaranyadisisiRasulullah,"

yalmi yang merendahkan suaranya di dekat beliau jika mereka berbicara
acapadabeliau)karenahormatkapadabeliau,atauberbicarakapadaselain
beliaukarenahomatkapadabeliau.

Abu Hurairch berkata, "Ketika turun ayat:  .+£`|;Jf ij:S` i
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`/a#gr#/aAhamwme#z.#ggz.ha#swczramw,'(Qs.AIHujuraat[49]:2),Abu

Bakarberkata,`DemiAllah,akutidakakanmengeraskansuarakukecuali

sapedorangyangberbisik-bisik'."

Sunaidbertutur:AbbadbinAIAwwammenceritakankapadakami

dariMuhammadbinAmr,dariAbuSalanah,diabckata,`Ketikatunmayat:
J||

L±J,;')6 Srfl c5 ii'€}f.li§ii S  `Janganlah kamu mendahului Allah dan
jtasw/")4'(6s.AIHujuraat[49]:I).AbuBakarberkata,`DemiDzatyang

telahmengutusmudenganmembawakebenaran,akutidakakanberbicara
denganmusetelahinikeeualisapertiorangyangbchisik-bisik'."

Abdullah  bin Az-Zubair  berkata,  ``Ketika  turun  ayat:
-+%'3:ci.I-Sis:i 4  `Janganlah  kamu meninggikan suaramu, '  (Qs. AI

Hujuraat[49]:2).UmartidakpemahberbicaradidekatNal)isetelahitu,lalu

diamendengarucapanbeliau,laludiabertanyakapadabeliaudengansuara

=#ap>#%=rira,#.#`:ii+*£=ajj';+=:6m¥`„?;,:fu:3:
suarc[nya di sisi Rasulullah mereka itulch orang-orang yang telch ddyi
Aaf]. merefaa a/ed j4//aA wmfro* berrafro¢. ' (Qs. AI Hujuraat [49] : 3)"

AIFam`t3berkata,"Yalmimenumikarmyauntukbertakwa."

AIAkhfaayberkata,`fMengivusuckannyauntukbertakwa."

mnuAbbasberkata`TimanAllah:ir=j£Jfi76=;:TJ.,tltjJ=}'bf
•ts':feJ],`Merekaitwlahorang-orangyangt:lchddyi-hatimereka-'oleh

.4//czfaw7!fw*berfafui;¢,'yakniyangtelchdisucikanhatimerekaolehAllali

darisetiapkeburckan,danAllahtelahmenjadikanrasatakutkepadaAllah

dan takwa di dalam hati mereka."

TJinarbeckata,"Allahtelahmengivlan8kangivatdarihatimereka,

\3 Lit. Ma 'ani AI Qur `an lfaryanyaL (3no).



Imlihaan edalaln benhiJK Ifti'aal darn Mahantu AI Adiina Mahna hattcL

Awsa 'tuha (aku melunakkan kulit, hingga aku meluaskannya). De;ngan

dendtlhan, rndm:a:. Imlahanallaha Qitlunbaham littaqwa (Allah mengoyi
Aa#.merehazz»ft¢kber1¢froaJadalahmeluaskandanmelapan8kannyauntuk

bertakwa.Jikaberdasarkankapadapendapatyangterdahulu:Allahmengrji

hatimereka,keniudianAllchmcmrmikannya,sapertiucapanmu:Jm/czAa»tr

a/rtyRAha/tz|Hfumengny.z.penzzk/,yslmimengtjinyahinggaiamumi.Dengan

demi]dan,dalamfimanAllchitutcndapatkatayangdibuang,dinanakata

yangdibuanginiditunjukkanoleh(alur)pembicaraan.Katayangdibuang
terschutadalalkemurnian."

}±?£3S}3%j}31j|]"Bagimerekaampunandanpahalayang
besar."

Hr-Jam:
a+ifefp#J£Tjjcrfdi'ujEj'®.,ddT6!

© 6J±- i
``Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kanu dart luar

hamaronu), kebanyakan mereha tidak mengerf u "

(Qs. AI Hujuraat [49] : 4)

Mujahiddanyanglaimyamengatakanbahwaayatiniditunmkan
tentangorangArabBaduidrriBaniTamin.Serombonganorangdarimereka

datangkapadaNabiSAWlalumasukmasjid,lalumemangdlNabiSAW
daribalikkanamya:`Keluarlah,tcrmikami.Sesungguhnyasanj.ungankami

adalahhiasan,sedangkancelaankamiadalahaib."Merekaberiuinlahtujuh

puluhorang.Rombonganitumendahuluhananak-anakmerekaSaatituNal)ii



SAWsedangtidursiang.

DiriwayatkanbahwaorangyangmemangrilituadalahAIAqra`bin

Habis. Dialah yang berkata, "Sesungguhnya sanjunganku adalah hiasan,

sedanBkancelaankuadalchalb."NabisAwbersabda,"ItuAllah."]4Hadits

iniditutulkanolehAt-TinidzidariAIBama`binAzibjuga.

ZaidbinArqanmeriwayatkan:"Sekelompokorangdatangkapada

NabiSAW,lalusebagiandarimerekaberkatakapadasebagianyanglain:
`PerrilahdengankanimeneniuiorangrfuJikadiascorangnabi,makakanrilch

orangyangpalingbchahariamenjadiparapenrfutnya.Tapijikadiaseorang

malaikat,niscayakamiakantinggaldisisinya'Merekakemudianmendatanri

Nat)isAwdanmemangELyasaatbeliausedangberadadikamamya:`Wchai

Muhammad,wahaiMuhammad.'MakaAuahpunmenurunkanayatini."

Menurutsatupendapat,merekaadalahorang-orangyangberasal
dariBaniTin.

Muqatilberkata,"Merekabeq.umlahsembilanbelasorang:Qais

binAshim,Az-ZabarqanbinBadr,AIAqrabinHabis,SuwaidbinHasyim,
KhalidbinMalik,Atha`binHchis,AIQa'qa'binMa'bad,Wcki'binwaki',

UyaynahbinHishn,dendialalisangidiotyangditaati.Diatermasukdiantara

orang-orang yang perkasa.  Dia dapat manarik sepuluh ribu tombak.

Maksudnya,tombakitumengivcutinya.NananyaadalahHudzaifin.Iajuga

disebuttryalnahkarenasyczfr"dikeduamatanya."

AbdulrazzaqmenuturkantentangsosokUjrainahini:dialahorang

yangtentangnyaAIlahmenurunkanayat:b'j?I;li;islzi£:fJ:a;±Y'j
`DanjanganlchkamumengikutiorangyanghatinyatelchKanilalalkan

darz.mengz.#grfz.Kamz..'(Qs.AIKahfi[18]:28)."DiakhirsurahAIA'raaf,

14m.At-Tirmidzipadapembahasantafsir(5/387dan388).
]5 Terbaliknya kelopak mata dari atas ke bawah.
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kamitelahmenjelaskanucapanu)rainahbinHishnkapadaumar,dinana
kiranyahalitusudchcukupschagribchanpengenalantemtangdirin)mMasalah

terschutdituturkanolchAIBukhari.

Diriwayatkanbahwamcnekabckunjungpadawaktuzhuhur,saat
RZLsulul]chsAWsedapgistirchatMedrakemudianmcmanggjlbelian:"Wchai

Muhammad,kelualchen8kauuntckmencmuikami."Bdiaukrmudianteg.aga

dankelur.I+alutunmlchayatini.Beliaupcmahditanyatentangmereka,1alu

belianmenj.aval>,`Medcaadalahormig+onngkasarBaniTalninseandainya

mackabukanorangyapgpalinggghmenienndsijulingDajjal,niscayaaku
akanberdoakapadaAllahagarmembinasakanmereka."16

AI Hlyuraat edalalh jamalk darn AI Hlyrah sapend AI Ghurrfaat

yangmerxpakanjanakdari4/G%«z/zzAdan*4zA~Z%"/wmaa!fyangmen]pakan

janckdari[4/Zfo«/mczA.

Menurutsatupendapat,j4/H#/.wraafadalahjamakdari£4/Hw/.ar
dan.4/Hw/.armerupakanjanakdari,4/ffc4/.raft.Jikademikian,maka.4/

J7«/."rzza!fadalahbentukjamakdaribentukjamak.

Untuklafazh.4/Hw/.cfraafituadaduadialek:j4/ZJcijwraafdan4/

Hwjaraat.

j4/ Hct/.rczfe adalah bagian yang tinggi dari yang berbatu, yang

dikelilindolehpagar.Kandanguntajugadisebut,4/ZJgt/.rtzfo.,4/Hw/.rafaadalch

katayangsesuaidenganwazanFet'ha&namunmengandungma]maA4[kyr'nddr

Abu Ja'far bin AI Qa'qa membaca fiman Allah itu dengan:
-lgiv.15Tjjcrfyaknidengan/afhoAhunifjim,]7karenaberatakibatadanya

duahurufyangberharakatdtiamafa(ha`dan/.I.in).

]6MaknadariketeranganinidituturkanolehAIAlusidalamR#fe,4/"a'a#z.(8/176

dan 1 77).
]7  g}.ra `aA  dengan /afAaA  huruf/.I.in  ini  merupakan  gI.ra `aA Asyriyah.  Hal  ini

sebagainana dijelaskan dalan rogr7.A A»-jvas}/r, h. 175.
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FinanAllchitupundibacadengan:pl:friJ15Tjjc,3yaknidengan

sukunhunrty.I.",]8supayamudahdiucapkan.

Asal makna kata tersebut adalch terlarang. Segala sesuatu yang

en8kauterlaranguntukmeraihnya,makasesungguhpyaen8kautelaliter-hay.r

(telhalang)untukmendapatkanya.

Adakemun8kinanorang-orangyangmenyemituhanyasebatian
sajadarikeseluwhan.0lehkarenaitu,Allahberfiman:6J}:;Y'+;;£±f
"Kehanytzfacz#merefaczfz.dafrmengerfz.."Maksudnya,sesungguhnyaorang-

orangyangmemanggilmudarikaumtersebut,mayoritasnyaadalahorang-
orangyapgtidakmengedQ>odoh).

Fi-AIah:

3ysJ&TjE-+ffr6ff.rf`j€¥g;ij;;;.rff+`j
©I,€JeJ

"Dan kalo[u sekiranya mereha bersabar sampal kanu keluar

menemui mereka, sesungguhnya itu leb{h balk bagi mereka,
danAuahMahaPengampunlagiMahaPenyayang."

(Qs. AI Hujuraat [49] : 5)

Maksudnya,seandainyamerekamenantimukeluar,niscayahalitu

lebihbaikbaSmereka,baikuntukagamamerekamaupunduniamereka.
Dalanhaliniperludincklumibchwabeliauitutidakpemahmenutupdiridari

t8 gz.ra `aA dengan suloui huruf/.z.in ini dicantumkan oleh Abu Hayan dalam A/ iBaAr

AI Muhith (8l\08), namm qira `ah iri th\£anlab qira `ah yang mutawatir.

JJ
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manusiakeeualipadasaatbeliausibukdengankapentingandhinya.Dengan

demikian,menibuatbeliauterkejutpadasaatitumerupakantindakanyang

tidakberetika.

Menuntsatupendapat,rombongantersebutdatanguntukmcmberi

pertolonganterhadaptawananBaniAnbar,sehinggabeliaumenierdekakan
sebagian dari mereka dan menerima tebusan atas sebagian yang lain.

Seandainyamerekabersabar,niscayaRasulullahsAwakanmemerdekakan

merekasemuatanpatebusan.

±e?`)a);i "anl3  "Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang."

Fi-AIah:

lfr± 1j==re: of i3g£; ;I;£; 8.C` ;;;~6  oj i}::I; a.,uldT ¢~€G±`

© ie,.D' ri c jf iji¥ 3rfe.
"Hal orang-orang yang beriman, j{ka datang kepadamu orang

fiasik membawa suchL berita, maka periksalah dengan teltti
agar kanu tidak menimpahan suafro muslbah kepada suatu

kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabharl kamu
menyesal alas perbuatanmu ifro. "

(Qs. AI Hujuraat [49] : 0

Dalanayatinidibahastujchmasalch:

Pcrtoma:  Firman Allah  ra 'a/a, ;i:-€ oj i3i;I; 6?.,ult ¢.g'

I;±3Pi5ng,6"Haiorang-orangyangberiman,jikadatangkepadarmorang
fasik membawa suatu berita. "
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Menurutsatupendapat,ayatiniditurunkantentangAIWalidbin

Aqabch bin Abi Mu'ith. Hal tersebut berdasarkan pada keterangan yang

diriwayatkanolehsa'iddariQatadali,bahwaNchisAwmengutusAIwalid

binAqal>chuntukmemungutzakatdariBaniMushthaliq.KetikakauniBani

Musthaliq melihat AI Walid, maka mereka pun menchadap kepadanya,

sehinggadiamerasatakutterhadapmerekandalansaturiwayatdinyatakan:

karenakeden9kianyangpemaliadadiantaradiadanmereka.Diakemudian

kenbalikapadaNal]isAwdanmembedtahukanbaliwamerekatelahmurtad

dariaganalslam.

Nabi  SAW kemudian mengutus Khalid bin AI Walid dan
memedntahkannyauntukmelakukanpemeriksaandengantelitidantidak

tergesa-tesa.Khalidkemudianberangkatacetempatmcneka),sehinggadia

tibaditempatmerekapadamalamhari.MakaKhalidpunmengutusmata-
matanya.Ketikamerekapulang,merekameniberitahukankapadaKhalid
bahwakaumBaniMusthaliqitumasihmenelukagamalslamdanmereka

punmendengarsuaraadzandanchalatmereka.

KeesokanharinyaKhalidmendetanrikaimBaniM]sthaliqdandia

punmelihatsecaralangsungkebenaranyangdikatakanmata-matanya.Dia
kemudiankcmbalikapadaNabiSAWdanmcmberitahukanhalitu.Maka
turunlahayatini.]9Nabikeniudianbersabda,

ethii,fro°i3&iirtj£&i
``Perlahan-lahanitudariAllch,sedangkantergesa-gesaitwdari

syetan.''20

\9 Lfli. Asbab An-Nuzul, h. 292.
2°  Hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalamj4/ /amz. '4/ Kabz.r (1/3889) dari

riwayatlbnuAbiDunyatentangkecamanmarahdariMujahidsecaramirsal,Sa'idbin
Manshur dari AI Hasan secara mursal, AI Khara`ithi tentang budi pekerti yang milia,
dan Baihaqi dalamAs-Sw»a» dari Anas.



DalamsebuahriwayatdinyatakanbchwaNal]iSAWmengutusAI

WalidbinAqabalibinAbiMu'ithkapadakabilaliBaniAIMisthaliqsetelci

merekamasuklslam.Ketikamerekamendengarhalitu,makamerekapun
menungganrihewantunggangannyauntukmenjernputrya.KetikaAIwalid

mendengarmerekamengendaraihewantunggangannya,diamerasatakut
terhadapmereka,sehinggadiapunkembalikepadaRasulullahSAWdan
membedtahukanbahwamerekabemiatuntukmembunuhnyadanenggan
mcmbayarzckatREullalisAwkemudianbemiatuntukmemeranrimercka.
Ketikamerekatengahberadadalamkondisidemikian,tiba-tibadatanglch
delegasikaumBaniMushtaliqkapadaRasulullchsAW,lalumerekaberkata,
"WchaiRasulullalLkarnitelahmendengarihwalutusarmu,lalukanripunpengi

untukmenjemputnya,gunamcmuliakannyadanmenibchkanzakatyangtelah

kamiterima,nanunutusanitulangsungpergi.Kanidengardiamengadu
kapadaRasulullahbchwakamiberan8katuntukmemeranSnya.DemiAIlali

kanitidakberan9katuntukhalin"Allahkemudianmenurunkanayatini,dan

AIWalidpundinanaifasik,yaknipendusta.

Ibnu Zaid, Muqatil, dan Sahl bin Abdullah berkata, "A/ Fclasz.g

adalahorangyangseringberdusta."

AbuAIHasanAIWaraqberkata,"A/Faasz.gadalahorangyang
terang-teranganmelakukanperbuatandosa."

IbnuThaliirbedrata"4/Fcasjdyadalahorangyangtidakmalukapada

JAlth

HinzchdanAIKisa`imembacafimanAllchitudengan:lJ--±2l-
diambil-darikataJ4f-ratsab«f.Adapunyanglain,merekamembacafirman

AIlahitudengan:|#£3ulianbildarikatai4f-Tadpr.I.in

2]   gz.ra `aA ini termasuk gz.ra `aA Asyriyah. Hal ini sebagairmna dijelaskan dalani

TlaqribAn-Nasyr,t\.106.
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Firman Allah: 1ri:  ®f  ``J4grr hamw f].da* menl.mpaha# swafw

m2dz.haA, " yakni agar kamu tidak menimpakan suatu musibah. Dengan

demikian,lafalofberadapadaposisirmhab,karenagugunyahumfyang
menjarkan.

FirmanAIlal+-Sife;L=.i"Kepadasuatuhauntanpamengetahui
ke¢dea#nya," yslmi karenakesalchap 69,u' ;£1{; I: {js ij±+±3 "yang
menyebabkan karm menyesal atas perbuatanrm itu, "  kare:na torgesar

gesadantidakpelan-pelan.

iHied«¢:Padaayatiniterdapatdalilyangmenunjukkanbahwaberita

satuorang(k*abarwcz¢feid/itudapatditerima,jikadiascorangyangadil.

Sebabdalanayatini,Allahhanyamemerintahkanuntukmerndiksadengan
telititchadappemberitaanorangyangfasik.

Adapunorangyaligsudahdipastikankefasikamys,ueapannyatidak

dapatditchmadalanbidangpcmbditaan.Haliniberdasalrankapadaijma.
Sebab pembditaan adalah sebuah amanah, sedangkan kefasikan adalah

pctulu.ukyangdapatmcmbuatananahitutidakdisampaikan.

Namunijmamengeeualikandariyangdenikianitu¢icapantidak
dapat diterima karena fasik), hal-hal yang menyangkut pengakuan,

pengin8karan,danpenetapanhakyangdinaksudatasoranglainMisalnya
sescorangbckata,`Thiadalahbudaldni."Dalamhalini,ses`nggtinyaucapan

ormigitudapatditerimaJikasescorangbckata,`Tulantelahmenberikanini

padanusebagaisebuchhadiah,"makasesungguhnyaucapantersebutdapat
diterima.Demikianpulaucapanitupundapatditerimajikadiberitakanoleh

seorapgkafir.Demikianpulajikaseseorangmenetapkanhakoranglainatas

dirinya. Penetapan hak orang lain atas dirinya ini tidak bisa dibatalkan

berdasarkanijma.

Adapundalamhalz.nyalmenetapkanpedntahtchadaporanglain,

Asy-Syafi'idanyanglainnyaberkata,`thngyangfasikitutidakdapatmenjadi
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scorangwalidalampemikahan"

ScmentaraAbuHanifahdanMalikbedceta,`thngyangfasikdapat

menjadiseorangwali,sebabdiamemikulsebariandariapayangdiwajibkan

kapadamempelaiperempuan,sapertiorangyangadil(tidekfasik).Dalam

halini,merfupundiafasikdalambidangagamanya,nanunsemangatr]yaada,

dandengansemangatitulahdiamelindundyanghanisdilindunS.Ted[adang

diapundapatmembedkanhartadanmelindungikehomatan.Apabiladia
dapatmenjadiwaliharta,apaladuntuksekedarmenjadiwalnikah."

IKed.gr:IbnuAIAfabi22berkata,"Adalahmen8herankanjikaAsy-

Syafi'i dan orang-orang yang sapendapat dengannya, membolehkan
kapemimpinanorangyangfastk.Scmentaracrmgyangtidckanndterhaclap

sapeseruang,bagaimanamungkindiadapatdiberikankapercayaanuntuk
melunasiutangyangbanyak?Sesungguhnyadasardalanmasalchiniadalah,

bahwaparapemilnpinyangmentimanishalatormgorangitu,kctikaagama
merekarusck,sementaratidckmun8kinuntuktidakshalatdibelakangmereka

dantidakmun8kinpulauntukmenjatuhkanmereka.Dalamhalini,orang-

orangitubolehshalatbersamamerekadandibelakangmereka.

Hal ini sebagainana dikatckan oleh Utsman, ` Shalat adalah hal
terbaikyangdapatdilakukanorangrorang.Apabilamereka®arapenguasa)

berbuatbalk,makaberbuatbaiklali.TapijikamerekaberbuatburulLmaka

hindarilalkebumkanorangrorang.'

Selanjutnya,diantaraorang-orangadajugayangapabilashalat
bersanamerekakarenataqiyah,mckaorang-orangitumengulangishalat
merekakepadaAllah.Diantaramerekapunadaorangyangmenjadikan

shalatbersamamerckaitusebagalshalat.Nanunsayaberpendapatdiawajib

untukmengulanSchalatnya.SchabtidakseyogyanyaseseorangmeninggaHcan

22Lih..4Aham4/gw7.`a#karyanya(4/1715). e



shalatbersanaimanyarigtidakdiaridhai.Akantetapi,diaharusmengulanri

seearaseinbunvi-sembunvidalanhatinya.Namunhalitutidakmeninbulkan

pengaruhpadayanglainnya."

iKe/Zliz¢:Adapunputusanorangyangfasik,jikadiamenjadiseorang

wan,makaputusamyayangsesuaidengankebenrmhanisdijalankan,sedang

putusarmyayangtidaksesuaidengankebenaranharusditolck.Dalamhalini,

putusannyatidakbolehdibatalkandanharusdijalankanwalaubagainana
pun.Kalianjanganmenolehpendapatselainini,baikitudaririwayatyang
diriwayatkanataupunucapanyangdikisahkan.Sesungguhnyapendapatitu

memangbanyalc,namunyangbenartetapakankelihatan.

IKee«anf:Padaayatiniterdapatdalilyangmenunjukkanrusaknya

pendapatorang-orangyangmengatakanbahwaseluninkaummuslimitu
unggul,sampaiditetapkanadanyacacat.

Sebab (dalani ayat ini) Allah memerintahkan untuk melakukan

pemeriksaansecarateliti,sementarapemeriksaansecaratelitiitutidakakan
bergunajikaputusansudahdilakukan.Jikascoranghaldmmenetapkansuatu

putusan sebelum adanya pemeriksaan, maka sesungguhnya dia telah
menimpakansuatumusibahkapadaorangyangtchukumtaapamengetahui
keadaannya.

iKef«/.«A.. Jika hakim memutuskan sesuatu berdasarkan dugaan

kuat,makahalitutidaktcmiasukpefouatantanpamengetahuikeadaanya,
sapertiputusanterhndapduaorangsaksiyangadildanpenerimaantchadap

pendapatorangyangalindanmujtahid.Sesungguhpyamelakukansesuntu
tanpamengctahuikendaannyaadalahmenerimapendapatorangyangtidak

ada dugaan kuat terhadap ucapannya. Hal ini dituturkan oleh AI Qusyalri,

sementarapandapatyangsebelumnyadituturkanolehAIMahdawi.



Hr-rm:

;fy76;£j*:±€}'&ST8Lij.+±±3fbifeTB`Oj3 j3Ji j ,'ti€i6 rfe¥.i ig'j ¢<= `&t giv'B *'

©6ui±9T*€JP`bi€6l;z9J.TB6+£jTBj2fo.7;=J'j

© # ap 'fi7B €£S $7 a; i2j
"Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada

Rasulullah. Kalou ia menuruti kemouanmu dalam beberapa
urusan, benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi

AIlah menjadikan kamu `ctrita' kepada keimanan dan
menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta

menjadikan kamu benci kepada kekaf ri an, kef astkan, dan
kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan
yang lurus, sebagai karunia dan nikmat dart Allah. Dan Allah

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. "

(Qs. AI Hujuraat [49] : 7-8)

Firman  Allah   ra'a/a,   €#7 Jiij .+±S Sf ij;gTB   "Da#
ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah, '. maha

janganlchkalianbedusta,karenasesungguhnyaAllahakanmemberitahukan
beritakalianitukapadanya,sehinggakalianakanterbon8kar.

FinamAIlahlta'ala,.;±i?th63fe.=S±±±.i"Kalauia
menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu
mcrfupafkesasczAa»."Maks`rdnya,seandainyabeliautergesa-gesamenun]ti

kemauanm  sebelun adakqjelasan Kani, niscayahalian akan susah dan kalian
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punakanberdosa.Sesungguhnyajikakaum-yangAIwalidbinuqbchbin
AbiMu'ithbermgkatketempatmereka_itudibunuh,niscayaitumerupakan

sebuahkesalahandanen8kaupunakanmenyusahkanorangyangditimpa

kebinasaanitu,hanyakarenapermusuhanyangadadiantaradiadanmereka.

Makna Rasulullah  SAW menuruti  mereka  adalah,  beliau

melaksanakanapayangmerekapedntahkankapadanya,melaluiapa-apayang

merekasampaikankapadanyadanapa-apayangbeliaudengardarimereka.

Al  `Anat zrdalah AI Itsm  (dosa). Dikatakan..  `Anata Ar-Rdyul

(seseorang berdosa) . Al `Anat juga, be[ard AI Flyuur (dNIhaka:) dan Az-
Zz.7!cz(riha).HalinisebagainanayangtelchdijelaskandalansunhAn-NIsaa`.23

AI Anat fugaberauti Amrun Syaaqun (masalah yang susah/kesusahan).

PadaakhirsurahBczxtz`aA(At-Taubah)telahdipaparkanpenjelasanmengenal

kata `4»z.ffztm yangj auh lebih lengkap dari ini.24

:}:±fl ';<jl,. `:;: ':f irfl  :Sj3  "Iletapi Allah mekyadikan kamu
`cz.H/c[ 'kepczda keg.mcz7icz7®. " Firman Allah ini merupakan jKtiz.ffaab ®esan)

yangditujukankapadaorangrorangberimanyangikhlas,yangtidakbcrdusta
kapadaNal>i,danyangtidakmengal]arkanberitabatil.MaksudfimanAllch

iniadalah:Allahmenjadikanimansebagaiagamayangpalingdicintaikalian.
'L33if e)  "Dan menjadikan  keimanan itu indah, "  dengan tanfiiik-Nya.,

;Sjfc±:"Dz.dr/amAaft.7"","yaknimenjadikannyabaikbarikalian,hingga
kalianmemilihnya.FimanAllalihimengandungdalilyangmembantah

pendapatkelompokQadariyah,Imamiyahdanyanglainnya,sebagainana
yang telah dijelaskan pada pembahasan yang lain. Hanya Allahlch yang
menciptakandzatmakhlck,menciptakanpefouatan,sifat,lidrhmerekayang

beragam, dan wama kulit mereka yang berbeda-beda, dimana tidak ada

scorangsekutupunbaed-Nya.

23 Lid. Tafsir surah An-Nisaa` , ayat 25 .
24 Lih. Tafsir surah At-Taubah, ayat 128.
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€6lsfa3j`TB 6*£j-Tj j2stT ;{j'! :j3  "SerJa men/.adz.fan ham

benc7.kyadrfehafirtz»."IbnuAbbasbckata,`Yangdimaksudolehfiman
Allah itu (A/ Fuszfwq/ adalch dusta secara khusus." Pendapat ini pun

dikemukakanolehlbnuzald.

Menurut satu pendapat, yang dinaksud ndalah setiap perbuatan

yangdapatmengeluarkansescorangdariketaatankapadaAllah.Kata+4/
Fusuuq in diarmhiil dri Fasaqat Ar-Rathbah (tumbuhan keluar dari
cangfangnyaJ,yalmikeluargadaricangkangnya,danFasagafi4/Fa+afzf
minHitirihaa(tikuskeluardarilubangnya).Pelhochzisanrmengenaihalini

sudahdijelastansecaralen8kappadasurahAIBaqarah.25]4/Jskyq[anadalch

julAIMa'ashi.
Selanjuthya,Allahmengalihkanpembicaraandaribentukdialogke

bentukbehaAllahberfirman,jJP'bf":A4lerehaz.f«/aA,"yakniorangorang

yangdiberikantaufikolehAllah,kemudianAllchmembuatkeinanandicintai
oleh mereka dan kekafiran tidak disukai oleh mereka, maksudnya Allah

menjadikankekafroschagaihalyangbunkmenutmereka-ui±97ii
"Orcz»g-ortz#g)/«»g merzgz.faftry.cz/a7! )/tz7zg /«ms. " Fiman Allah ini saper[i

fiman-Nya: 6;i:i-i ;i €lp`b`6 ST i;i -ei±j ,iJ;J< I; +±'1: -l;j
``Danapayangkamuberikanberupazakatyangkanumaksudkanuntuk

mencapai keridhaan Allah, maka lyang berbuat derhikian) itulch orang-
orang yang melipatgandahan ®ahalanya). " (Qs. AI-BLulm [30|.. 39).

FimanAllah ra 'a/a, i;Lj Sf a;  $2j "Sehagrz. har«#z.a dr#
«£haa/drH.[4/hah"Maksudnya,Allahmelakukanyangdenikianituterhadap

kalian sebagai sebuah karunia.  Maksudnya, karunia dan kenikmatan itu

diberikanuntuknya.

Finnan AIlah Th'ala, a }S= 3±S an3  "Dan Allah Maha

25 Lib. Tafsir surahAI Baqarah, ayat 26.
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A4le#geftzfa#z.  /agz. A4l¢fea  Bzj.adsa7!¢, "  yalmi  Mengetchui  sesuatu  yang

bermanfaatbadkalian,danBijaksanadalanmengLmiskalian.

ELanAIah:

r±

.=j:t 6jc   i£; ijif fc ij:€3T ie€fl.T ;¢ 9\±£;,~if cj,B

t5jijty.T i; dii,i€,,,,,

jf J,j ;-Jg, J= c¥' dai
&`fit 6!  °i3i,3fj ji£.`9 i€f iji±;€6 6;-6 o,¢ £#t

© --, *-
"Dan kalau ada dua golongan duri mereha yang beriman itu

bexperang, hendaklah kamu danalkan autara keduanya! T7api
kaluu yang safro melanggar perjanjian terhadap yang lain,
hendaklah yang melanggar perjanjian itu kanu perangi

sanpal suruit kembdi pada perinfroh Auah. Kalau din telah
surut, damuckanlah autara keduarrya merturut keadilan, dan
hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah menciutal

orang-orang yang berlaku adtl."

(Qs. A] Hujuraat [49] : 9)

Dalaniayatinidibahassqulthmasalch:

perrrm¢: FirmanAllch Ta 'a/a, ijl££;7 be3{jT 63  gLfjj,~d>  C)jj

\iS$5.lf±:ji"Dankalouadaduagolongandarimerehayangberiman
itw bexperang, hendahich kanu danalkan antara kedunnya! "

AIMu'tamirbinSulainanmedwayatkandariAnasbinMalik,dia

•iJ\
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berkata,"Akubedrata,`WchaiNchiAIlah,seandainyaengkaumendatanS

Abdullchbinubay.'Bdiankemudianbcrm8lratuntukmendatarngiAbdullch

binubay.Bdiznimennggapgkeledal,scmentankarmmuslininberialankald.

TerxpatterschftadalaltanchyanggrrsangKetikabdiarmendatantiAbdullah

binUbay,Abdullchberkata,`Menyingldrlahen8lraudariku.DeniAllah,
sesungguhnyabaibusckkeledainutelahmenggapggLrfu'

SeorapglelahiAncharkrmudianbedrataQapadaAbdullah),`Demi

Allah,sesungguhnyakeledaiRasulullchitulebinhanmdaripadaengkau.'
Abdullahkenudiandinarahiolchseoranglelahidarikaurrmya,danmasing-
masingdariAbdullaldanlelalriAncharitup`mdinarahiolehtcmanya.Pada

saatitulchtejadibalnihantandiantaramenekadeBganmqugg`makanpelqpah

kuma,tangandansandal.Kamikemudianmendapatbchta,bahwakarena
merckaitulahdituruhkanayatini.'"

Mujahidbeckata,"AyatiniditumnkantentangkabilahAusdanAI
Khazraj.PendudukAncharsalingbakuhantamdenganmenggLmakanton9kat

dansandal,hinggattmmlchayatini."Kcteranganyangsenadadenganitujuga

diriwayatkandarisa'idbinJubair,bahwakabilahAusdanKhazrajpemah
salingberperangpadamasaRasulullchSAWdenganmenggunakandahan
kurma, sandal dan yang lairmya. I,alu Allah menurunkan ayat ini kepada

mereka.27

Qatadah belkata, "Ayat ini diturunkan tentang dua orang lelaki
Ansharyangbertquglrarkarenamenperebutkanhakmereka.Salchseorang
diantaramerekabelkata,`Akuakanmengambilhaldniseearakasac.'Dia

berkatademikiankarenakelompoknyayangbaprak.Sementaralelakiyang

lainjusthimengr-alquuntukmemintaputusanRasulullahsAW,nanunlelaki

26Lih.AsbabAn-JVcaJkaryaAIWaliidi,h.293dan294.
T]Lth.ThfisirlbmKdsir(71354).
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yangpertanatidakmaumenSkutinya.WThasilmasalahitupuntetapadadi
antara keduanya, hingga keduanya bertengkar dan saling pukul dengan

menggunakantangan,sandaldanpedang.Makaturunlchayatini.'28

AIKalbiberkata,"AyatiniditurunkantentangpertempuranSamir

danHathib,dimanaSanirberhasilmembunuhHathib.Akibatnya,kabilch

AuspunbaperangdengankabilahKhazraj,hingganatimendatandmereka

dantLndahayatini.Allchmernedntahkannal>inyadankaunimulrmininuntuk

mendanalkankeduakal>ilahtersebut."

As-Suddi berkata, "Ada seorang wanita Anshar yang bemama

UmmuZaid,yangmenikahdenganseoranglelaldbukandarikaumAnshar.

Diakemudianbertengkardengansuaninyakarenahendakberkunjungke
tempat kaumnya, nalnun dilarang oleh suaminya dan dikurung di sebuah

ruangan,dimanatidckadascorangpundarikeharganyadapatmenemuinya.
Diakemudianmengirimsuratkapadakaurmya,1alumerekapundatangdrn

melapaskannyaagartunitberangkatbersamamereka.Suaminyakemudian

kelundanmenintabantuankelualganya,laludatanalahanak-anckpamarmya

yangmenchalandwanitaitupertidengankeluargariya.Mckateijadilalbaku
hantamdanpckelahiandenganmenggunakansandal.I+alutimmlahayatini.'29

4ZA-77Zaa `z/tzA itu mencakup satu orang, dua orang dan banyak

orang.Dengandemikian,katatersebutmempakankatayangdithjandarisisi

pengedannyabukandarisisilafazlmya,sebal>kata*4fA-7%az/zzfaz.»z.berarti
kaundanorangrorang.

PadaMushhafAbdullchtertera:

qu.i;*ri;ii;I;3j.05ai;fj!i;3i;;

Z8 Lib. £#bab A#-IVwqw/ karya As-Suyuthi, h. 405 dan 406.
T9Lhi.TlafisirlbnuKatsir(713S4)danLubabAn-Nuqul,h.40S.



"Sampai mereka surut kembali pada periritch Allah.  Kalou

mereha telah su"i, mcka hendklah dilakukan pengadilan di
antara mereka dengan adi|. ''30

IbnuAbiAblchmenbacafimanAllahdengan:\£i=£lrsesuaidel)gan

lafachafA~fAaa`z/afqz.»z..3'HalihisudahdijelaskandialthiisunahBara`ah

(At-Tanbch).32

Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah  `Azza w /a//a..

® 6frp-i 6; -iij-d.  li+grif  ife.B  "DB» Ae»da#aA ¢e/adsa»aa»/
hakuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang
berz.ma#."(Qs.An-Nuur[24]:2).IbnuAbbasberkata,"Crangdimaksud

dengan7%a`z/¢A/adalchsatuorangataulebih.MaknaafA-fAaa`z/aAmz.»

ap/-ry8z.`z.Q>atiandarisesuatu)adalahpotongandarinya."
J|,

\ii]S.|±±;;k   ``Hendaklah   kamu   damaikan   antara
fede4czny&,"denganmenyerukembalikapadakitabAllah,baikmenyan9kut

sesuatuyapgmerupakanhakkeduanyamaxpunyapgmenyapgkutkewajiban

kedunya.

FimanAIlch ra 'a/a, dfji£¥.i jf  l*i;j fj;: 6~f "rap!.fa/a%
yang satu melanggar perj anjian terhadap yang lain, " yalzrii "cfmRTswhi
dantidckmengal]ulkanserLiankembalikapadahukumdankitabAllah,schab

i4/ Bagky adalah congkck dan rusak,  0'j :~|j;' {;;  i;3`  d`t lj±;€ fiJ ;I  "Hendaklch yang melanggar ;;rj;nji;in it;ion;; p;I;mgi
~

sampaisurutkembalipadaperintahAllah."Yatmi,keli[IIbdikepedz\kihab-

Nya.

]°  gz.ra `aA Abdullah iri temasuk gz.ro `aA yang asing.
"g!.ro`aAIbnuAblah:\±±!dicanfurfuanolehAz-Zanrakhsyaridalam,4/Knytya/

(4/11)danAbuHayyandalamA/Bchr,4/M«Azth(8/112),namungz+tz`aAhibukanlah
qira 'ah yams mutawatir.

"Lib.TafsirsurahBara`ch(At-Taubal),ayat122.
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6:-1;  c),i;    "Ka/a«   dz.a   fe/aA   sz/r"f, "   yakni   kembali,

difl± \;Sj .lf±;j1  "Damaikanlah  antara  keduanya menurut
feadz./a»,"yaknibawalahmerekapadakeadilan,.|3ijfB"Do»AendaA/aA

hamzf Gen/afu adz./, " tyalmi berdamailah) wahai manusia, maka].anganlah

kaliansalingbelpapg.MenuntsafupcndapaLmalmajjijfadalch:berlaku
aidi\1ah, i,Sil3T €}=: ':6rf  `o} ``sesungguhnya Allah mencintai orang-

ora7Ig);cz»gber/afundz./,"ya]miyangberlakuadillatibenar.

jFiadrf¢:Paraulamabedcata,`Keduakelompokdarikaummuslinin

yangsalingmemerangiitutidakluputdariduahal:apakahmerekasaling
mcmerandkarenamelanggarpebanj.ianyangdilakukanolehkeduanyaatau

brfu
Jikayangteljadiadalaliyangpertarna,makayangwajibdilakukan

dalamhalituadalahmelakukansesuatuyangdapatmen]pelbaikipinalapihak

yangsalingbelperang,danmenumbuhkankeharmonisandankeserasian.Jika
merekatidakmauberdamaidantetapmelanggarpebanjian,makakeduanya

hausdipermri.

Tapi jika yang teriadi adalah kondisi yang kedua, dimana salch

satunyamelanggarpebanjianterfuadapyanglain,makayangwajibdilakukan

adalchmcmerandkelompokyangmelanggarpebanjian,hinggamerekasurut

afembali)danbertaubat.Jikamerekamelakukanhalitu®ertobat),makadia
hanisdidanaikandenganpihakyangpedanjiannyadilanggarsecaraadil.

JikapaperanganyapgteD.,adidiantarakeduabelahpihakitukarena

syubhat,scmentaramasing-masingpihakmerasamempunyaihal5makayapg

wajibdilakukanadalchmengivlan8kansyul]hatitudenganhujjch-hujjchyang

jelasdanargumentasi-argumentasiyangpastidandapatmernbimbingpada
kebenaran.Jikakeduabelchpinakmenolckuntukdidamaikandantidckmau

diberikanpetunjukdanmsihatagarmenSkutikebenaran,padahalkebenaran

itu sudch sangat j elas bagi keduanya, maka keduanya disamakan dengan



kelompokpemberontak®elanggarperianjian)."Wrzz//aAe.a'/am.

iFeft.gr: Pada ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa
memerangi kelompok pembangkang (pelanggar pelj anjian),  yang

pemban9kariganataupelanggarannyadiketahuisecarajelas,adalchsuatuhal

yangwajibbaripemimpinatausalahscorangdarikaummuslinin.Ayatini

jugamengandungdalilyangmenunjukkanbahwapendapatyangmelarang
untckmcmeranrikaimmuslininadalalsalinMerekaberarg`mentasidengan

salbdaRasulullahsAW:

J# tr'310, I,3
"Memerangiorangyangberimanadalahku:ifuriur"'3

Seandainya memerangi scorang mulmin yang pemban8kang

®elanggarpeljanjian)itumerupakansebuahkekufuran,makasesungguhnya
Allah(dalamayatini)telalimeniedntalikanuntukmelakckankckufimn.Maha

suciAllchdariyangdemikianitu.

DalamhaliniperludiketahuibchwaAbuBakarAsh-Shiddiqpenah

memeranctorang-orangyangtetapmenlelukagamalslain,namunmereka
engganmembayarzakat.Diamemerintahkanuntuktidakmengejarorang-

orangyanglaridantidakmembunuhorangorangyaligterluka.IIartamereka

puntidaklantasmenjadihalal,befoedahalnyadenganpaperanganwajib
terhadaporangrorangkafir.

Ath-Thabariberkata,"Seandainyayangdiwajibkanpadasetiap

d\3:anH#ao#hTE#u*Ech#±k\=j:mMt:zfrzangrs€z;3a8n594ffusfnp#k#=
dan Abd bin Humaid, juga oleh Abu Ya'la, Ath-Thabrani dalam ,4/ Kabz.r, dan Adh-
Dhiya` dalam f4/ M#ttfaraA dari Sa'd bin Abi Waqash. Hadits itu juga dicantumkan
olehAs-Suyuthidalamj4//amz.'ASA-SAagAz.r,no.6092,dandiamellfoerikankodeyang
menunjukkan bahwa hadits itu sAaAz.A.
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perselisihanyangtebadidiantarakedunbelchpihakorangbertikai)adalah
menchindalperselichanterschutdanmembialkannmch-nmahitutetapada,

niscayahukumantidakckandapatdijatuhkandankebatilanpuntidakakan

dapatdihapuckan.DilalnpihalqorangrorangmunafikdanorangLorangyang

durfuakaakanmencmukanjalanuntckmenchalalkansemuayangdiharamkan

Allahteinadapmereka,yaitumenahanhatakaummusrim,menawankaum

perempuannya den menumpahkan daralmya, karena mereka tidak dapat
tersentuh.Sementaraitukaummuslimhanyaberpan8kutangansajaatas

pchuntanmereka.Halitumen)ralchisabdaRasulullchSAW:

*5ti cf *°f i; ijk
`Hukumlahtanganorang®rangyangbodohdiantarakalian.'3`

jKee"p¢f:AIQadhiAbuBakarbinAIArabi35berkata,"Ayatini
menpalrmdasartentangmemHarngikaimmuslinin,sckaliguspedomantentang

mcmeranriorangrorangyangmenbuatpenakwilan(4/A42fto`ai4/z./z.I.#/.hilch

yangdipegangolehparasahabaLhilchyangdianutolehparapemelukagania.
hilahyangdinaksudolehNal>iSAWdengansabdanya:

±,i, :i±, ,;fe J£=
`Ammar dibunwh oleh kelompok pembangkang (zhalin). '36

34 Hadits itu dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam A/ /amz. '[4/ Kabz.r (2/1641) dari

riwayatAth-Thabranidalam4/Kabz.7-dariNu'manbinBasyir,jugadalam4sA-SAagAz.r,
Alhoan,no.3897kar)raAth-Thbrani.AIManawiberkata,"Demi]danpuladenganAI
Baihaqi dalam .4s)/-f)/zf 'ab AI Imam, dari An-Nu'man bin Basyir.  Hadits itu juga
diriwayatkandariAn-Nu'manbinBasyirolehAbusyaikhdanAd-Dailami."

3S  Lth. Ahkam AI Qur`an (311717).
36HaditsitudiriwayatkanolehMuslinpadapelhoahasanfitnah,bab:AmnarDibunuh

oleh Kelonpok Pembangkang (Zhalin). Hadits itujuga dicantumkan olehAs-Suyuthi
dalam4//czm!.'A/Kabz.r(2/1154)dariberbagairiwayatyangbanyaksekali.



JugayangdinaksudolehsabdanyatentangkelompokKhawarij:

-f i iL j3'Jfii
`Mereka membangkang kelompok yang terbalk ."]

Namunriwayatyapgpertamaadalchlchinchchz.A,bndasalcansal>da

FfaariLm

al., j! ci;dr, jJi #€
'Mereha dibunwh olch kelompok ndari duo kelompok- yang

Paling menegang kebenaran. '38

PerfudiketahuibahwaorangyangmemeranSmerekaa[elompok
khawarij)adalchAlibinAbiThalibdanorangrorangyangbersamanya.Maka

ditetapkanlaholehulamakaummuslinindandipastikandengandalil-dalil

agana,bahwaAliadalahscorangimam®cminipin),scmentaraorangLorang

yngmenentangnyaadalchparapembangkang.Dalanhalini,mcmcranripara

pemban9kang/pembelotadalahsebuchkewajiban,sampaimerekakembali
kapadakebenarandandibinibingmenujuperdamaian.

Pasalnyaketikautsmanterbunuh,takadascorangsahal]atpunyang

tedibatdalanpcmbunuhamya.Ketikaitu,Utsmanmenolakuntckmemerand

orangyangakanmenuntutbalasterhadapdirinya.Diaberkata,`Sungguh,

37HaditsitudiriwayatkanolehAIBulcharipadapembahasanmanaqib,bab:25,pada

peninahasan etika, bab: 95, dan pellhahasan orangrorang yang lmrtad, bab: 7; Muslin
pada pembahasan zakat, hadits no. 148,149, dan 153,  danAhmad dalamA/hfus#ad (3/
5).

38 Hadits itu diriwayatkan oleh Muslin pada pembahasan zakat, bab: Penjelasan

Khawarij dan Sifat-sifatnya (2/745), Abu Daud pada pembahasan sunan, bab : 12, dan
AhmaddalamA/"#s"ad(3/5).
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akuakanmenjadiorapgpertanayangmquusulRasulullchdal`matryakarena

pembunuhan.'DalamkasusiniUtsmanbersabaratasmusibahyangakan
meninpanya,pasrahterhadapujianyangdatangmenderanya,dandiapun
menjadikandirinyaschagaitebusanbaSummataslan).

Selanjutnya,penibiaraanorangLorang(terhadapkeinSnanutsman

itu)tidakmenjadisesuatuyangpercuma.Karenasaatitukekhalifahanmenjadi

sesuatu yang ditawarkan kepada beberapa orang sahabat yang namanya
disebutkanumardalanmusyawarah,namunmerekamenolaknya.

DalamhaliniAlidankeluanganyaadalahorangyapgpalingbchck

ataskekhalifchan,kemudiandiapunmenerimannya,demimenjagadarch
ummatlslamagartidaktumpahgara-garakekacauandankebatilan,atau
masalah tersebut berkapanjangan. Pasalnya, mun8kin saj.a hal itu akan
mengubahaganadanmen8hancurkanpilar-pilarlslan.

KetikaAlidibai'at,parapenduduksyanmemintausebagaisyarat

pembai'atan-agarorang-orangyangmembunuhUtsmanditangkapdan
dijatuhiqishash.Aliberkatakapadamereka,`Masuklahkaliankedalan

pembai'atan,danmintalchhakocalian),niscayakalianakanmendapatkanya.'
Merekaberkata,`Engkautidakberhakuntukdibai'at,sebabparapembunuh

Utsmanadabersamanu.En9kaudapatmelihatmerekaparidansorehari.'

Dalam masalch itu, Ali merupakan orang yang sangat tajam

pandangannyadanpalingbenarucapannya.SebabjikaAligegabahdalan
menjatuhkanqichashterhadapmereka®arapembunuhutsman),makaakan
ada beberapa kabilah yang fanatik terhadap mereka, yang tentunya akan
meninibulkanpcrmgyangketigaolehkarmaitryAlimelakukanpenantian

terhadap mereka sanpai masalahnya jelas, bai'at tebadi, dan adanya

permintaandariparawalidimajlishukum,kemudianbanilahpengadilan
dilakukan secara benar.

Tidakadasilangpendapatdikalanganummatlslambaliwaseorang

J2



inam ®emimpin) boleh menangguhkan penjatuhan qishash, jika hal itu

(pembdianqichach)alranmenirnbulkanfroaliataumenoinberailrmpersat]an
DenikianpulayangberlakukapadaThalhahdanAz-Zubair.Sesungguhnya

keduaoranginitidakmencopotAlidarikapenimpinandanmerekapuntidck

pulamenentangnyadalanhalkeberagrmaarmya.Akantetapikedunyahanya
berpendapatbahwamemulaiQ[apeninpinanAli)denganmenibunuhorang-

orangyangmcmbunuhutsrmnadalahsuatuperkarayanglebihbaik."

Menurutsaya(AIQurthub]),iniadalahpendapattentangsebal>

teljadinyapeperangandiantaramereka(Alidisatusisi,danThalhahdan
Zubairdisisiyanglain).Namunkalanganulamaterkemukamengatakan

bahwa,pertempuranmerekayangteriadidiBachrahberlangsungtanpaada

niatanuntukberperang,akantetapipertempuranitutebadisecaraapontan,

danmasing-masingpihakhanyaberusaliauntukmembeladiridarikelompok

yanglain.Sebabmerekamendugabahwakelompokyanglaintelahmelakukan

pengkhianatan. Semula semuanya sudah tersusun dengan rapi di antara
mereka,perdanaiansudahteljadi,danmerekasudchbelpisahdenganpenuh

keridhan.I.alukelompokyangmembunuhUtsmankhawatirakandihukum
dandijatuhisankst,sehinggamerekapunbcktmpul,melakukanmusyawarah,

danberbedapendapat.

Setelahitumerekasapakatbahwamerekaakanterbagimenjadi

duakelompok,danmerekamemulaipertempurandenganmelakukantipu
dayadikeduabelahpasukan.Tugasdanbadanmerekamasing-masingpun
berbeda, dinana kelompok yang berada di pasukan Ali akan berteriak:
Thalhahdanzubairtelahmelakukanpen8khianatan,sementarakelompok

yangberadadipasukanThalhahdanZubalrberteriak:Alitelahmelakukan

pen8khinatan. Lalu teljadilah apa yang sudah mereka rencanckan dan

paperanganpunmeletus.0lehkarenaitumasing-masingkelompokberusaha
menchalautipudayayangdiarahkankapadadirinyadanupayapembunuhan



atasdirinya.

himerupakantindakanyangbenardarikedunkelompoktersebut,
sekaligusmerapakanketaatankapadaAllch.Schabpapelangantelahtejadi,

danmempertahankandiribagikedunkelompokadalchdenganmelakukan

tindakanini.hilahpendapatyangsAchz.Adanmasyhur.Wrzz//aAzfa'/am.

]Ke/I.m¢.. Fiman Allah ra 'aha,   3`j :~ue' {S;  i;3'  c±`7 iJ?i3
€ fil  ;1  "Hendahiah yang melanggar perjanjian itu ianu perangi

sampaisu"tkembalipadaperintahAllah."FirmanAI:]rfuinimcrixpalcan

perintahuntukberperang,dinanapedntahinimengandunghukumfardhu
kifaych.Artinya,jikaadascharianonngyapgmelakukamya,makagugurlah

kewajibaninidarioranglain.

0lehkarenaituadasekelonpoksahal>atyangpemchmengundulrm

diri dari kewajiban ini, saperti Sa'd bin Abi Waqash, Abdullah bin Amr,
Muhanimad bin Maslaniah, dan yang lainnya. Ali bin Abi Thalib pun
membenalkantindckanmcnekaitu,sebal]masing-masingindividudarimcneka

telchmcmbchkanalasanyangdapatditchma.

DiriwayatkanbaliwaketikaMu'awiyinmenedmakal]artersebut,
diamemaldSa'dkarenatindakannyaitu.Mu'awiychberkatakapadaSa'd,
`En8kautidaktermasukorangyangmendamaikankeduakelompokyang

sedangbaperangitu,danen8kaupunbulcantemasukorangyangmenieranS

kelompokpenban8kang."Sa'dberkatakapadaMu'awiysh,"Akumenyesal
karmatidaktumtsertadalanmemeranrikelompokpemban8kang."Dengan
demikian,makajelaslahballwatidakseniuaorangwajibmenebusapayang

telchdilakukannya.SesungguhnyaapayangdilakukanSa'ditumerupakan

schunhtindakanyangberdasarkankapadaijtihaddanpengamalanterhadap

tuntutan agania. Wra//aAzf a '/am .

iKce#ai».. Fiman Allah ra 'a/a, jij`! |££j '|,i};fc 6:-C c),j
"Kalau dia telah  surut,  damaikanlah  antara keduanya menurut

JJ



feadz./a»."Dandiantarakeadilandalaniberdamaidenganmerekaadalah:

merekatidakbolehdit`mtutkarenasesuatuyangtelchmerekalakukan,baik

itu®enumpahan)darahataupun®erampasan)harta.Sebabitumerxpakan

kenrsakanyangdisebabkanolehsebuahtakwil®emahaman).Pasalnya,jika

mereka dituntut, mereka tidak clan mau berdamai dan mereka pun akan
tents-menenismembangkang.Tidakmelakukanpenuntutaninimerupakan

sebuahdasaruntukkcmaslahatan.

Mayoritas umat berkata  ``Sesungguhnya hikmah Allah yang

terkandung pada paperangan sahabat adalah adanya pembedtahuan dari
mereka tentang hukum-hukum mcmerangi orang-orang yang memiliki

penakwilan®emahanap).Schal]hulm-hukunmcmerantiorang"arigyang
mueyriktelchdikctahuidarisabdadanpchuatanRasul."

IKcgiv/.nd:Jikasekelompokorangmelakukanpcmbelotantchadap

pcmin]pintaxpadidasarihujjah,malrasangpeminpinbolehmernerandmedca
denganmengerahkanselumhkaimmuslininataudenganjumlchyangdirasa

cukup.

Sebelum memerangi mereka, sang pemimpin harus mengaj ak
merekauntuktaatdankembalike].ama'ah.Jikamerekaenggankembali
dan berdamai, maka mereka boleh diperangi. Namun tawanan mereka
tidakbolehdibunuh,pelariandarikalanganmerekatidakbolehdikejar,

orangrorangyangterlckadarikalanganmerekatidakbolehdibunuh,anak-

anakmerekatidakbolehditawan,danharta-hartamerekapuntidckboleh
dikuasai.

Apabila orang yang adil membunuh orang yang zAa/I.in atau

sebaliknya,sementaradiaadalchwalinya,makakeduanyatidakdapatsaling

mewarisi,danorangyapgmcmbunuhsecarasengaI.apuntidakdapatmenjadi

ahliwariswalaubagainanapun.

Menurut satu pendapat, orang yang adil dapat menjadi ahli waris
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orangyangzAa/I.in,karenadianalogivankapadaqishash.

KcdeAqpow:Apayangdiambilolehparapcmban8kangyangsudah

bertaubatitu,baikbenxpanyavaataupunhata,merekatidakbolehdihukum/

dikenakandendakarenatelahmelakukanhalitu.

AbuHanifthbdsta,`Merekahan]sdikenakandenda."Asy-Syafi'i
memilikiduapendapatdalanhalini.AlasanpendapatAbuHanifchadalah,

bchwapengrusckanitumerupckanpengrLisakanyangdisebabkanolehsuatu

pelanggaran,sehinggaharusdikenckandenda

Namunpendapatyapgdipraktikan-menuntkami-dalanhalitu
adalah,bchwaparasahabattidakmengejarorang-orangyarigmelarikandiri,

tidckmembuniinorang"angyapgterluka,tidckmenibunthorangorangyang
ditawan,dantidakpulamenjatuhkandendaatasnyavamaupunharta.Dan

parasahal]atadalahsosokyanghanismenjaditeladan.

IbnuUmarbedcata,`Nal>iSAwbersalrda,`WchaiAbdullah,talickah

en9kaubagainarmkahhukumAllchtentangorangrorangyangmernban9kang

dalamayatini?'Akumenjawab,`AllchdanRasul-Nyalebihtahu.'Beliau

beasatoitoda, `Tidak boleh membunuh yang terluka, tidak boleh membunuh

tawanan, tidak bolch mengejar yang melc[riha:in dirt, dan tidak bolch

membagz.-bagz.ha» Aajt¢ rtzmpasa#7z);a ' ." Jika harta itu masih ada, maka

hartaituharusdikembalikandalambentuknya.hisemuabatiorangyang
melakukanpcmbelotankarenatakwil/penahamanyangmelatafoelakangiv

menholdhaya.
Az-Zanakhsyari39menuturkandalantafsimya:"Jikakelompok

pembangkang itu bebumlch sedikit, dimana mereka tidak mempunyai
persenjataan,makamerekahanismembayardendasetelahmerekabertaubat

39Lin.,4/Ktrytya/(4/11danl2).



daritindakankriminalyangtelahmerekalakukan.Tapijikajumlchmereka

banyak,dinanamerekamempunyaipasukandanperseqjataan,makamereka

tidakhan]smcmbayardendakecualimenurutMuhanmadbinAIIIasanschat

diaberfatwabahwadendawajibdijatuhkankapadamereka,jikamereka
bertaubat.

Adapuntindakanhimihalyangterjadisebelumadanyapersatuan

danpernbentuhanpasukan,atausetelchmcrekabelpisahketikaperangsudah

berakhir,tindakankriminalituhanisdikenaidenda.himenurutpendapat
semuapihak.Dengandemikian,perintahuntukmendanaikandenganadil

yang terdapat pada fiman Allah: ji£'-!  l#j; ljij2f6  `Damaz.ha#/aA
a#farcl Aedra#)/a  me#wrwf Aeadz./a#, ' jika sesuai  dengan pendapat

Muhammad,adalahsuntuhalyangjelasdandapatdipraktikansesuaidengan

lafalyasaatdituruhkan.

Sedangkanmenurutpendapatyariglainya,fimanAllahditujukan
untukkelompokpcmban8kangyarigbebumlalisedikit.

Adapunmengenalapayangmerekasebutkanbaliwayapgmenjadi

tujuanadalalmenchilangkankeden9kiandanmeniberanguskchencian,bckan

himinal,halitutidaksesuaidenganapayangdrfuntahkan,yaitumenciptakan

keadilandanmemeliharapcndamaian."

Az-Zanaksyari4°berkata,"Jikaen8kaubertanyamengapakeadilan

disandingkandenganperintahmendamaikanyangkeduadanbukandengan

pedntahmendamalkanyangpertana.Sayajawab,sebal]yangdinaksuddari
paperangandiawalayatadalahadanyaduakelompokpembangkangatau
duakelompokyangmempunyaisyubhatyangsalingbexperarig.

Dalanhalhi,siapapunmerekaitu,yangwajibdilckckanolehkaum

cO Ibid.
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muslininadalchmelakukanpedanaiantchadappihak-pihakyangberselisih

danmenenteramkankeadaandenganmenpertihadrmkebenaran,memberikan

nasihatyangbalk,danmenchilangkansyLibhat.Keeualijikakeduakelompok

tersebutbersikeras®adapemban8kanganatausyubhatnya),makaketika
itulchmerekawajibdiperanri.

Dalam hal ini, denda tidck diarahkan kapada mereka. Namun

sesungguhnyatidakdemikian.Jikasalahsatudarikeduakelompoktersebut

melakukan pembangkangan/mengingkari peljanjian, maka denda harus
diarahkankarenaduahalyangtelchdisebutkan."

iFescmbf./¢»:  Seandainya mereka menguasai suatu wilayah,

kemudianmerekamemungutzakat,menjatuh]canhukumandanmenetapkan

hukum di kalangan mereka, mcka zakat tidak boleh dikumpulkan untuk
mereka.Hckumantidakbolehditegakanolehmereka,tapihukum-hukum
merekatidakbolehdibatalkankecualiyangmenyalahiAIQur`an,Sunnah

atauijma,ataumenyalahihukumorangrorangyangadildanorangorangyang

mengikutisunnah.DemikianlahyangdikatakanolehMutharifdanlbnuAI

MaJ'qu
Ibnu AI Qasim berkata, "Semua itu tidak dibolehkan, walau

bagainampun."

DiriwayalkandariAshbaghbahwasemuaitudibolehkan.Naniun

dariAshba8hpundiriwayatkanbahwasemuaitutidakdibolehkan,saped

pendapatlbnuAIQasin.PendapatinilahyangdikeniukahanolchAbuHanifah.
Sebabtindakanitumerupakantindckanyangtidakbenardariorangrorang

yangtidrkberhakmelakukanya,sehinggatidakdibolehkan,sebagainana
merekabelummenjadikelompokpemban8kang.

Dalamhalini,dasaryangkamipegangadalaliapayangtelchkami

sebutkan,yaknibahwaparasahabattidakmernbawascorangpundarimereka

kemejahukumsaatfitnahsudahhilang,pertikaianmusnahkarenaadanya



gencatansenjata,danperdamaiantercipta.

IbnuAIArabi4tberkata,`Menurutsaya,pendapattersebuttidck

tqpat.Schchketikafitrahsudahmusnah,makapcminpinmenekamenxpckan

sosokpemban8kang,sementaratidakadascorangpunyangmengusiknya.

Wlallah"a'lam."

IKesapndwh..Tidakbolehmenisbatkansebuahkesalahanyangsudah

dipastikankapadaseorangsahal)atpun,jikamcnekascmunmelaln]kanijtihad

padatindakanmereka,danmerckapunhanyamenchendakiAIlal`14zz¢w
Jal/7a.BaSkita,merekascmuaadalchparapcmimpin.

Sementarakitatelalidiperintahkanuntukmengakhiripcmselisihan

mcnekadantidakmenychutmerckakecualidengansebutanyangbaik.Scmua

itu karena kemuliaan status sahabat,  karena Nabi SAW melarang untuk
memaki mereka, dan kanena Allah pun telah mengampuni mereka dan
meniberitalulcanbchwaDiatelahmeridhaimereka.

Selainitu,jugakarenakcteranganyapgdinwayalkandariNal]isAW

melaluibefoagaijalur,baliwaThalhahadalchseorangqrahidyangmasihdapat

berjalandimukabumi.Seandainyaperlawananyapgdilckukarmyamerupckan

sebuahkemaksiatan,mckadiatidakckanmenjadiseorangsyahidkarena

terbunuh dalam pertempuran itu. Demikian pula, jika perlawanan yang

dilakukarmyaitumenpakansebuchkekelinandalanmelakukanpenakwilan

dankecerobohanterhadapkewajiban,(makadiapuntidakakanmenjadi
scorangsyhid).Sebal>statussyalhidituhanyackandipcrolchdengantfrounuh

dalammelakukansebuahketaatan.0lchkarmaitu,masalahmerekaituhanis

ditafsirkansesuaidenganapayangsudahkanijelastGan.

Diantarabuktiyangmenunjukkanatashalituadalahriwayatsch

4\LHLAhkamAIQur`an(41\722).
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danpopuler,yangmenyatakanbchwaorangyangmembunuhZubairakan

masuk neraka. Juga ucapan seorang periwayat: "Aku pemah mendengar

FLaswhul]ah SAINJ bersalDda, ` Gembirakanlah pembunuh Ibnu Shaf iyyah

dengan neraka: ."12

Jikademikian,makadapatditetapkanbahwaThalhchdanZubair
bukanlalipelakumaksiatdanbukanpulaorangyangmelakukanperbuatan

dosa, karena telah melakukan paperangan itu. Sebab jika mereka adalah

orangyangbermaksiatdanmelakukanperbuatandosa,makaNabiSAW
tidakakanmengatakanbahwaThalhahadalahscorangsyahid,danbeliau

puntidakakanmembedtahukanballwapembunuhzubairckanmasulmeraha

Jikadcmikian,makaperbuatanmerekaitutidakdapatmembuat
merekamenjadiorangyangpantasdilaknat,tidakdapatmembuatmereka
menjadiorangyangfasik,dantidakdapatmembatalkankeutamaan,jihad,

sertakeagungansumbangsihmerekadalamagamalslan.

Sebariandarimereka(schal)at)pemchditanyatentangdarahyang

pemahtertunpahkandiantaramereka.Orangyangditanyaitumenjawab,
"©-jkij'.ij3fiz6J±=:v'j±£:g=ffr±j`j€<=fm'Jfjii;'i:i€Ji;,
`Itu adalch unat yang telah lalu; baginya apa yang diusahakannya dan

bagimu apa yang kamu usahakan;  dan kamu tidak akan diminta

pertanggunganj c[wab tentang apa yang telch mereka kerj akan. ' (Q!s. AI
Baqarah [2]: 141)

Sebariandarimerekapunpemahditanyatentanghalitu,laluorang

yangditanyaitumenjawab,"Ituadalchdarah,yangAllchtelahmenyucikan
tangankudarinya.Makaakutidakakanmenodailidahkudengandarahitu."

42 Hadits itu dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam AJ Jamz. ' 4/ Kabz.r (2/854) dari

riwayat Thabrani, deri hadits Amru bin Ash. Hadits itujuga terdapat dalamMa/.rna 'i4z-
Zczw&a 'z.d (6/297) dari Amni bin Ash, namun redaksinya agck sedikit berbeda.



Maksudnya,diaberusahamenrfudarijatuhkedalamschuchkesalahandan

penetapstatushthyangkelinatassebariandalmed=a.Schal]mun8]ch
sajadiatidakmenetapkanstatushukumyangbenartcthadapmerekadalam

nrsrsalchitu

Ibnu Faurak dan sebagian dari kalangan sahabat kami (madzhab
Maliki)berkata,"Sesungguhnyaperselisihanyangpemahtqu.adidiantara

parasahabatitusapertiperselisihanyangpemahtebadidiantaraYdsufdan
saudara-sandaranya,dinanahalitutidakmenyebal]kansaudara-saudaraYlrsuf

keluardaristatuswalinya,dantidakpulamenyebabkanYusufkeluardari
statusscorangNabi.Demikianpuladenganapayangteljadidiantarapara

sanat."
AI  Muhasibi  berkata,  "Adapun  darah-darah  (yang  telah

tertumpahkan) itu, sesungguhnya sulit bagi kami untuk mengemukckan

pendapattentangnya,hanyakarenaperbedaanpendapatmereka."

HasanAIBashripemahditanyatentangpaperanganmereka.Dia

menjawab,`TedstiwaitudihadiriolehparasahabatMuhanmad,sementara

kitatidakmenchadirinya.Merekamengetahuiperistiwaitu,sementarakita

tidakmengetahuinya.Apabilamerekasapakat,makakitahanismenSkuti

(mereka). Tapi jika mereka berbeda pendapat, mcka kita harLis bersikap
tawaquf(menyerahkansemuanyakapadaAIlah)."

AIMthasibibelkata,`Kamipunmenili]dpendapatsapndpendapat

Hasan.Kanitahubahwamereka®arasahabat)lebihtchudaripadakami
atasapayangtedadidiantaramereka,dankamiwajibmengikutiapayang

merekasapakati,rmmunkamiharusmenyerahkan(semuanyakapadaAllah)

saatmerekabchedapendapat.Kamitidakbolehmembuatopinidarikami.
Kitatahubahwamerekamelakukanijtihaddanmerekahanyamenchendald

Allali`14zzczw./a//a.Sebabmerekabukanlaliorangorangyangdisangsikan

dalamagama."MarilchkitamemohontaufikkapadaAIlch.

EJJ



FErmanAIah:

e±6£f*;,j¥fc:j>j6p±34.TLfj

©6£jfi''&T.l|ffB
``Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersoudara.

Sebab tw dotmalkanlah (perbatklLah hubungan) antara
kedua saudaranu itu dan takutlch terhadap AILah,

supaya kanu mendapat rahmat."

(Qs. AI Hujuraat [49]: 10)

Dalaniayatinidibchastigamasalah:

Perfu[m¢:FirmanAllahra'a/a,gjlj6j±j{jTlfj"Cha»gLo7i4!#g
beriman  itu  sesungguhnya  bersaudara, "  yalmi dalarn  a.gama, dan

kehormatan,bukandalannasab(garisketunman).01ehkarenaitumenurut
satupendapat,saudaraseagamaitulebihkokohdaripadasaudaradarigaris

ketLrman

DallarnshahihAIBukharidanshahihMuslimdiri:ova:ysidfanschinich

haditsdariAbuHuralrah,diabelkata,`RasulullchSAWbersabda,

J±.i,f yJ ,J:.:,.=J= 1J(,J:i=J= dyJ ,J±t= i,i ,JL,L= i,
. Lfi;i! 41 St5 ljJ`J3

`Janganlch kdian saling mendengki, j anganlch kalian saling

menbenci,janganlchsalingmencari-carikebundn,janganlch
kalian saling mencari-cari berita buruk atou mendengarkan
aib orang, j anganlch kalian saltng menipu, dan j adilah kalian
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hambaAllchyangbersoudara'.'.`3

Dalamschuchriwayatdinyatckan:
®,

g-
J>

_,_,,.,

yJ  lj;;lL€  y3  lj±;l;:  dyJ  lji;l£:  y3  ijlcj  dy

i qu.I  .11>! jn S¢ lj'J3 uzi;i

a.,J- ,aa d*, `:£i fyi @'ii;;;
:I;i ;j;,±; .ei ;ill :rf C5;l 1+;-! -,`=+1:; ::.a;: gj:A:. j!

i±±jrfu3i;;fi+pr.ij;rap.iifqu.I
"Janganlah kdian sating mendengki, j anganlch kalian saling

mertipu, janganlah kalian sating membenci, janganlch kalian
salingmemboikot,danjanganlahsebagiandarikdianmekyual
atas penjualan sebagian yang lain.  Seorang musliin adalah
soudara muslim (yang lain). Dia tidak boleh menzhalininya,
tidak  boleh  merendahkannya,  dan  tidak  boleh  pula
menghinanya. T]akwa itu adanya di sini, " -bdian "emtoch
isyarat ke dadanya, tiga kali.-  "Be7gr»fzf7zg febzf7itfacz»  dz.rz.

seseorang,  dia  ahan menghina  saudararrya yang muslim.
Setiap muslim atas muslim yang lainnya  adalah haram..
dfzrch»)Acz,har7zz7fyfzdr»feAormafzz»nytz."Redaksihaditsinimilik

Mrfu
PadeschinkitalbShahihAIBukharidanShahihMuslimtendapat

``iaEri#g%=3=n&gchb3=a#;,#kebb#%nSL:#:,a#.,(-£=ui#'
dan Muslin pada pendahasan berbalrd dan membina hubungan silaturahmi, bab:
Pengharaman Berprasangka, Sating Mencari-cari aib, Saling B erlomba-lomba, Saling
Menipu, dan yang I.ainnya.
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sebuahhaditsyangdiivayatkandariAbuHtmalrali,dimanadiabedcata,`Nal>i

SAWbersabda,

9jL3 jfa ,4j:;3~j.' y3 t

i;i fa '03;#f fefa.i

Jif pr''

.fe*rjri;$3,gjL
``Seorangmuslimadalahsoudaramuslimlyanglain).Diatidak

boleh menzhaliminya, tidak boleh mencelanya, tidak bolch
menghinanya,  tidak boleh meninggikan  bangunan  (atas
bangunan)nya sehingga angin akan tertwtup keouali dengan
izinnya,tidakbolchmenyakitinyadenganasapperinknyakecudi
dia menciduk satu cidukan untuknya, tidak boleh membeli
buah-buahan untuk anck-analnya, dinana anak-ana]an:ya tw
keluar dengan menbowa buck-buahan tw kapada anak-anak
tctanggo[nya,nanunanak-anaknyatwtidakmemberikanbuah-
buahanitwsebagalmckanankepadaanak-anaktetangganya."

Setelahitu,beliaubcrsal]da,

Li;dy3 ,#1
``Peliharalah  (yang  demikian  itu),  dan tidak ada yang

memelihara dart kalian keouali hanya segelintir orang. "

iKedk¢: Fiman Allah ra 'a/a!, €jfe6ifa; i#f6  "SebaG I.f%
damaikanlch ®erbalkilah hubungan) antara kedua saularamu itu, "

yakniantarasetiapkaummusliminyangberselisin.

Menurut  satu pendapat,  antara kabilah Aus  dan Khazraj

sebagainanayangtelahdijelaskandiatas.



AbuAlibelkata,`Yangdinaksuddengankedunsaudaraituadalal

kedLrakelompok.Sebabyangdikehendelddarilafachrats»z„z7Aituadalal

yang banyak,  saperti  fiman Allah  ra 'a/a,  ®Ii£>+1;i :li;` -J3T   `/7?dr*
demikian),tetapikedua-duatanganAllahte;buka.'(Qs.AIM:aalith

[5] : 64)

AbuUbaidahberkata,`Maksudnya,sebabitudanaikanlahantara

scmun(individrdari)keduasaudan(mu)ituDengandenikian,lafachtuschut

diperuntukanbadrsemuaorang."

Ibnusirin,NashrbinAchin,AbuAIAriyali,AIJahdaridanYa'qub

membacafirmanAllchitudengan:*-i);;i3L;denganhunfro`,yaknidengan
katayangberbentukjanak.44SementaraAIHasanmenibacafirmanAIlahitu

dengan:a±3i`:i>;.45YanglaimyamembacafirmanAllahitudengan:*33>i,

yalmi dengan menggunakan huruf )/cz`, karena ia merupakan bentuk
Tatsniyyah.

IKegiv.gr:Padaayatinidanjugaayatsebelurmya,terdapatdalilyang

menunjukkanbahwapembangkangan/pelanggaranterhadappebanjiantidak

mengivlangkankeimanan.Schal)Allchmenamaiorangrorangyangmelckukan

pefouatantersebutdengansandaraorangrorangyangberiman,padchalmereka
adalahorangrorangyapgmeniban8kang/melanggarperjanjian.

AI Harits bin AI A'war berkata, "Ali bin Abi Thalib -yang
merupakansosokteladarLpemchditanyatentangpaperanganorang-orang

yangmernbelot,baikitudalanperapgJamalmaupunshiffin:`Apalcalimereka
ituorang-orangyangMusyrik?'Alimenjawab,`Bukan,merekaj.ustrudari

mi"se%Z.:;:a±£%fei±'kii±i£FagdiLcb=#asan,prThe.i;5¥anq'.ra`aAAsyriyyah.Hal
45 gz.ra `aA Hasan itu dicantumkan oleh Az-Zamalchsyari dalam i4 / Kasysya/(4/12}

An-NahhasdalamJ'rab,4/g!ir`aH(4/212),danAbuHayandalam,4/BaAr,4/"wdrtl
(8/112), namun gz+tz `cz* tersebut bukanlah gz+a `a4 yang mwf¢wafz.r.
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keniusysikan'Ditanyalap`ApckalmerhaituomigLomigyangmunafik?'
Alimenjawab,`Bukan,sebaborangLorangyangmunafikituhanyasedikit

menSngatAIlch.'Ditanyakankapadanya,`I.alu,apakahmerckaitu?'Ali
menjawab,  `Mereka adalal saudara-saudara kita yang membelot/
mcmban8kangthelanggarpeD.arjiandengankita'."

Hr-Jam:

'¢i#iJ3jl;Of¥,jc;f¢;|isiij=i:ir,di¢fG:
y±i;i;Eg:#£#L-;;g¥#!::-:-5

t

©6rfuT*qu'b;c
"Hal orang-orang yang beriman janganlah suafro kaum

mengolok-olok ka[um yang lain (karena) boleh jadi mereka

(yang dtolok-olok) lebih balk dari mereha lyang mengolok-
olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-
wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita fyang diperolok-

olckkan) lebih balk dart wanita (yang mengolokrolok) dan

janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu
panggil memanggiL dengan gelar-gelar yang bu:ruk.  Seburuk-
buruk panggtlan ialah (pangguan) yang buruk sesudah iman

dan barangsiapa yang tidrk beriobat, maha mereha irfulah
or¢»g-or4»gjJdr»g zA¢/I.in. " (Qs. AI Hujuraat [49) : 11)

FimanAllahra'aJa,:;;z35o3f¢Jfi{{fiJi:I;a-,tlf¢-i;



`#'l;i;£'oi:;£5-Lfo3fiL±f5}{;I:££ijjG'of"jJa!.orng-orng

yang beriman janganlah suatu koum mengolokolok kaum yang lain
(karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olck) lebih balk dari mereka
lyang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok)
wanita-wanita lain (ka:rena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-
olokkan) lebih baik dari wanita lyang mengolok-olck). "

Padapenggalanayatinidibahasenlpatmasalah:

Pmor»¢:FirmanAllahra'a/a,/jc;?3S3i+±fij±l;6±,did.i;
•+S;lsir.\}3io`JT51``Halorang-orangyangberinanjanganlchsuatu

koum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jade mereka lyang

diolokolck)lebthbalkdr:rimerekalyangmengolok-olck)."MenlNIi]:itsefii

pendapat,(inaksudnyalebihbaik)disisifuenunltAllah.

MenurutsatupendgivoqugdindsnddarifirmanAllali):.+{;l|£±
``Lebih balk dari mereka (yang mengolok-olok) , " aidalahkalena. cia. tehah

memilildalndahdantelahmemelukagamalslamdidalamhatinya.

4s~Sw*%rz)a;aA adalah 4/ Jsfz.faza ` (olok-olokan).  @ikatakan) :

Sakhartu  minhu  (aku "engolok-oloknya.), Askhuru  Syakharan
MusyckhirandanSukhran.Albmzindrn!drmayaikkem:."SakhaTtubihi(Aku

me#go/off-a/ofuya/, dan Itu (un8kapan Sa#arfw bz.Az) merupckan yang

terburukdariduadialek(sakAa77ef7»z.#A#dansaftarfzfbz.Az)."

NamunAIAkhfasyberkata,"@ikatakap)..SaA*arfzfz»z.»AeftHfu

mengolokroloknya)dansckhartwbihi(ckumengolok-oloknya),Dhahthu
Minhu   (Aku   menertawakannya)   dan   Dhahaktu   bihi   (aku
menertowakannya) , Hazi`tu minha (aku mengejekr[ya) dan Hazi`tu bihi

/afai me#ge/.efurya/.  Semua ungkapan itu boleh untuk diungkapkan.
Bentuk  isim  dari  kata kelja tersebut  adalah [4s-S«*Arz-)o/c7A  dan j4s-

SztkArz..FirmanAllahQierikutini)bolehdibacadengankeduakatatersebut:•g.:±:\1a=±.r4;e=;'i±±;i,`Agarsebagianmerehadapatmempergunakan
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sehagz.a#yang/az.#.'(Qs.Az-Zulkhnif[43]:32)."Halitusudaldibchaspada

pcmbchasanterdchulu

IFed«¢:Tedadibedapendapatmengenaisebal>tunmnyaayatini.

IbnuAbbasberkata,"AyatiniditurunkanpadaTsabitbinQaisbin

SyaniasyangmempLnyraigrngguanpendengaranditelinganya.Apabilamedca

mendahuluinyadatangkemajlisNabiSAW,mckaparasahabatpunselalu
memberikan tempat untuknya ketika dia datang, agar dia dapat duduk di
sampingbeliau,sehinggadiadapatmendengarapayangbeliankatakan.

SuatuhariTsabitdatangsaatshalatShubuhbersamaNabiSAW
sudahberlangsungsaturakaat.KetikaNchiSAWselesaishalat,makapara

sahabatpunmengambilternpatduduknyadimajlisitu.Masing-masingorang

menempatitcmpatdudulmyadantidakmauberalihdarisana,sehinggatak
adaseorangpunyangmaumcmberikantenipatuntukoranglain.Ahibatnya,

orangyangtidakmencmukantempatdudukterpaksaharusbcndiri.

KetikaTsabittelahmenyelesaikanshalathya,diamelan8kahileher

orangrorangdanberkata,`I.apan8kanlah,1apangkanlch.'Merekakemudian

memberikankelapanganpadanya,hinggadiasanipaididekatNabiSAW.

Namun antara dia dan Nabi SAW masih terhalang oleh seseorang. Tsabit
kemudianberkatakapadaorangitu,`I.apan8kanlah.'Changitumenjawab,
`En8kautelahmenemukantenipatduduk,mckaduduklahen8kau.'Tsabit

dudukdibelakangorangitudalamkeadaanyangkesal.Diabertanya,`Siapa

orang ini?' Para sahabat menjawab, `Fulan. ' Tsabit berkata, `Oh, anak si

fulanah?'Tsabitmengqjekorangitudenganun8kapantersebut,Maksudnya,

apastatusnyapadamasajahiliych.Chagitupunmenjadimalu,lalutunmlah
ayatini.„

Adh-Dhahakmengatakanbahwaayatiniditurunkanpadautusan

Bani Taniim yang sudah dijelaskan di awal surah. Ketika mereka melihat

keadaanparasahabatyangmiskinsepertiAmmar,Khabab,IbnuFahirah,



Bilal,Shuhaib,Salman,SalinbudakAbuHudzaifdrdanyanglainnya,maka

merekapunmengejekorang-orangitu.Malratunmlchayatinitentangorang-

orangyangberimandariorangrorangitu

Mujahidberkata,"01okolokantersebutadalaholokolokanorang

kayatchadaporangmiskin."

IbnuZaidberkata,"Janganlahorang-orangyangdosanyaditutupi

olehAllahmengolok-olokorangrorangyaligdosanyadinanpakanolehAllch.

Karenabolehjadipenanipakandosa-dosanyadialaniduniaitumerupakan

halyanglebihbaikbagiviyadiakhiratkelck."

MenurutsatupendapatayatiniditunmkantentanglhimchbinAbi

Jahl,saatdiatibadiMadinahdalamkeadaantelchmemelukagamalslam.

Saatitu,apabilakaummuslimmelihatnya,makamerekapunberkata,"@ia)
anakFir`aunummatini."IhimahmengadukanhalitukapadaRasulullahsAW,

keniudianturunlchayathi.

Secaraglobal,seyogyanyaseseorangtidakberanimengolok-olok

sescoranglairmyayangkeadaamyaterlihatmemprihatinkan,ataumempunyal

cacatditubuhnya,atautidakpintardalamberkomunikasidengannya.Sebab

bolehjadiorangitulebihtulusperasaannyadanlebihsucihatinyadaripada

orangyangkeadaannyaberlawanandengannya.Dengandemildan,diatelch

menchalimidinsendin,karenatelahmenchinaorangyapgdimuriakanAllah

danmerendahkanorangyangdiagun8kanAllch.

Sesungguhnyaparaschabatsangatmemeliharadirimerekaderi

pefouatanyangdemikianitu.Sampai-sampaidiriwayatkanbahwaAmmbin
Syurahbil berkata,  "Jika aku melihat sescorang menyusui anak anjing,

kemudianakumenedawakamya,makaakukhawatirdirikuakanmelakukan
apayangdilakukannya."DariAbdullahbinMas'uddinwayatkan:`fMusibch

itudisebabkanolehucapan.Jikaakumengolokrolokanjing,akumerasatakut

ckanbenibahmenj.adianjing."



I-afwhfjmenuntbahasa,adalahditujukanuntukkaunlaki-lald
saja.Zuhairbdrkata,

;Lj ifu+ Jf ijf     ±j;fJci!'J*jgjsfG3
"Saya tidak taha, dan kelak saya mendnga akan tahu..

Apakch Qanm itu penunggu benterlg (koum laki-laki) atoukch kaum

pere"puan."
Parapenunggubentengitudinamckankaim,sebchmerekalchyang

berdiri(disana)besertaparapenyenimerckapadasaatyangsulit.

Menurutsatupendapatlafach?3;adalchjamaklafal*,nl(orang

yangberdiri),yangkemudiandigunakanuntukmenyebutsetiapjama'ah,
meskipunmerekaitutidaksedangberdiri.Lafal?3;jugadapatmencakup
kaumperempuanmelaluijalurmajaz.Penjelasanmengenaihalinisudah
dipaparkanpadapembchasansurahAIBaqarah.46

.          jFeft.g¢.. Firman Allah ra'aJa,  !£i;gof:;;£-ljc;rL±fj
:j}"Danjanganpulawanita-wanita(mengolok-olok)wanita-wanita

lad,n (karena) boleh j adi wanita-wanita lyang diperolok-ololckan) lebih

bclz.* darz. wcI#z.fcl  ryang me#go/ck-a/okJ. " Allah menyebutkan kaum

perempuanseearakhusus,karemapengolokTolokanitusedngdilakukanoleh
mereka. Allah ra 'a/a berfiman, -*3; jj lJ tfi:jf€!  "Sex"#ggz/Any¢
Kam!. fe/aA me#gwfus IVwA fepada hawmnya. " (Qs. Null [71]:  1). Perlu

dikctahuibahwalafachgd"mpadafimanAllalinimencakupsemuaorang

(lad-1alridanperenipun).

Paramufassirbedcata,"Ayatiniditunmkantentangdunorangisth

NabiSAWyangmengolokrolokUmmusalanah.PasainyaUmmuSalamah

as Lib. Trfsir surahAI Baqarah, ayat 54.



mengivatkedunbariantengch(tul]uhinyadengansabzbch,yaitukainputih.

Sesuatuyangsapedsdbz.zbchadalahstrb.Sctelchitu,diamenjulurkanujung

kainputihitukebarianbelakangtubuhnya,sehinggadiamenarik-nariknya.

AisyshkemudianberkatakapadaHafihah,`Lihatlahapayangditariknyadi

belakangnya.Itusapertilidahanjing'."47hilaholok-olokkedunorangistri

Nabi SAW tersebut.

AnasdanlbnuZaid,"AyatiniditurunkantentangisdiNal)iyang

mengejekummusalanahkarena®ostumya)yapgpendek."

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan pada Aisyah yang
mcmberiisyaratdengantangamyakapadaummusalamah,(seolchrolahdia

mengatakari):"WchalNchiAllalLsesungguhnyadiaitupendek.'ac

IkrimahmengutipdarilbnuAbbas:"SesungguhnyaShafiychbinti

Hay bin Akhthab datang kapada Rasulullah SAW, 1alu berkata, `Wchai

Rasulullah,sesungguhnyaperempuan-perempuanitumengdyekku,danmereka

mengatakankepadaku:"WchaiwanitaYchudianakperempuanorang-orang

Ychudi." Rasulullch SAW kemudian bersabda, `A4le7!gapcz e#gfrow fz.d¢fa

katakan: " Sesungguhnya ayahica adalah Harun, pamanha adalah Musa,
dcz7zs:!4czmz.fuczdr/aAA4:ctham77znd'."Allchkemudianmenurunkanayatini."49

IKeermpat:DalamSlhaAz.AAf-77777cidzz'terdapatsebuahhaditsyang

diriwayatkandariAisyah.Aisyahberkata,"Akumemeragakanperbuatan

seseorang kepada Nabi SAW, lalu beliau bertanya tentang apa yang
membuarfuinSnmenjrukanpelbuafanorangitu,danbchwaaku(melakukan)

inidanituAkukernudianbekata,`WchaiRasulullah,sesungguhnyaShafi)rah

adalaliseorangwanitayanganu..'."Aieyrahmcmbedisyaratdengrntangannya

"Lm.AsbabAn-Nuzulkar3ra.AIWbhidi,h.294danAIBahrAIMuhith(811\3).
as  lbid.
49 Ibid.



saperti ini. Maksudnya, Shafiyyah adalah wanita yang pendek. Beliau

kem"dian bersalbha, "Sesungguhnya engkou telah mengatakan sebuah

perkataan  yang  jika  dicampurkan  ke  laut,  niscaya  ia  akan
mengerahkannya."50

Dalans%chz.AJ4/Bztfaha7i.tedapatsebuahhaditsyangdinwayatkan

dariAbdullalbinZam'ah.Abdullahberkata,`RasulullahSAWmelarang

sescorangmenertawakanapayapgkeluardaridalantubuh.Beliaubersal]da,
`Mengapasalchscorangdarikalianmeniukulistrinyasaperdmcmukulkuda

pejantan,kernudiandiamemelukistrinyait`L'75l

DalamS%aAz.AA4lzAs/z.mterdapatsebualhaditsyangdiriwayatkan

dariAbuHrirairah.AbuHurairchberkata,`RasulullchSAWbersabda,

*;jfi j! ;i:;; :fj`3 {*,I;ij +j± i; ;i:;i `y rfui 00!
. *,frfJ,

`Sesungguhnya Allah itu tidak memandang rupa dan haria

kalian, akan tctapi Dia memandang hati dan amal perbuatan
kaliam' .»52

Haditsitumerupakanhaditsyangagung.Jikaberdasarkankapada

hadits itu, maka sescorang tidak dapat menetapkan aib sescorang lainnya,

saatdiamelihamyamelaln]kankctaatanataumelakckanpem)riapangali.Sebal]

bolehjadiorangyangsukamengebckanped)untanbalk,namunkarenaAllch

mengetahuibahwadidalanhatinyaadasifattacela,malraped]uatanbaiknya

fumenjaditidaksalkarenaadanyasifatyangtercelaitu.

5°  HR. Abu Daud pada pembahasan etika, no: 35, At-Timidzi pada pembahasan

kiamat,bab:51,danAhaddalam4/A4zfs»ad(6/189).
51  lm. AI Bukhari pada pembahasan etika, bab: 43.
52HR.Muslinpadapembahasanberbakti,bab:HaramMenzhalinridanMerendahkan

SeorangMuslin(4/1987).



Boleh jadi pula orang yang kita lihat suka melakukan dosa dan

kenaksiatan,naniunkarenaAllalmengctahuibaliwadidalanhatinyaadalah

si fat yang terpuji, maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Dengan
demikiari,amaliyinhanyalalisebuchtandayapgbersifattak-pasti,bukandalil

yangbersifatpasti.

Berdasarkan kapada hal itu, kita tidak boleh berlebihan dalam

mernulialrmormigyangkitalihatmelakukanped]uatanchalih,jugatidakboleh

menchinascorangmuslimyangkitalihatsukamengerjakanpelbuntanyang

buruk. Dalam hal ini, yang hanis direndahkan dan dicela itu adalah si fat

buruknyadanbukanorangnya.Renun8kanlahhalini,sebabinimerxpakan

hipotesayangdedl.KapadaAllahlchkitamemohontaufik.

Firman Allah ra 'a/a, ;*£if ijjS` ¥'j  "D¢# /.a#gr#/aft ham#
mencela dinmu sendiri. "

Dalanpenggalanayatinidibahastigamasalah:

Perfum¢:FimanAllahro'a/¢,;£=ifijjj;'¥'j"D¢#/.a#gr#/aA
hamu mencela dirimu sendiri. " Al-Lamz alda.1ch Al  `Aib (ccta,). Ka:fa ini

sudahdijelaskanketikamembahasfirmanAllahro'a/ardjpi;ar`rfej

i;i'iffil&>"Dandiantaramerekaadaorangyangmencelarmtentang
/aisf7-zbusz) zafaczf. " (Qs. At-Taubah [9] : 54)

Ath-Thabari berkata, "4/-£a»2z dapat dilakukan dengan tangan,

mata,lidahdanisyarat.Sedan8kan4/J7a77zzhanyadapatdilakukandengan

fidall„

Ayat ini saperti firman Allah ra 'a/¢,  a.+±:£3f bife' V'j  "Dan

/.a77gr»/aA hamzf memdrf»c.A dz.rz.mw. " (Qs. An-Nisaa` [4] : 29). Maksudnya,

janganlchsebariandarikalianmembunuhsebarianyapglain.Sebaborang-
orangyangbedmanitusapertijiwayangsatu,hinggamembunuhsaudaranya

samadenganmembunuhdirinyasendiri.JugasapertifirmanAllchJa'a/a,

63T



•i±;:1 TBS.|;i;i   "Hendaklah   kamu  memberi  salam   kepada

toenghuninyayangberartimen,berisalam)kapadadirimusendiri."(Q!s.
An-Nuur[24]:61).Maksudnya,thendaklah)sebagiandarikanu(membcri

salam) kapada sebagian yang lain. Makna firman Allah tersebut adalah:

janganlchsebadandarikalianmencelasebarianyanglain

IbnuAbbas,Mujahid,Qatadahdansa'adbinJubairmengatakan

®ahwamaknafirmanAllchtersebutadalah):janganlahsebariandarikalian
mcmfitnahsebarianyanglain

Adh-Dhahak berkata, "Odakna fimian Allah tersebut adalah) :

janganlahsebaSandarikalianmelalmatscharianyanglain."

FinanAllchtersebutdibacapuladengap:I)39i}''¥3-yhidengan
dhamahaTrmfta).53

PadafimanAIlch:.+±;if,terdapatperingatanbaliwaorangyang
berakal itu tidak akan mencela diri sendiri. Maka tidak sapantasnya dia
mencelaoranglain,sebal]oranglalnitusapertidirinyasendiri.Rasulullch

SAW bersabda,

;;i  @' ±iL€ ap ;:a; j<=£i ,0! ,+i3 +i+ 'Oz:3l.i
11

•alo,i J*l *',
"Orang-orang yang beriman itu seperti tubuh yang satu. jika

ado satu anggota tubuh yang mengeluh sakit, maka selu:nth
anggota tubuh akan merasakan dengan tidak dapat tidur dan
demam. ''5J

53gzira`aAinitennasukgz.ra`aAAsyriyyah,sebagainmayangdijelaslrandalamragrib

An-Ivapr, h.120.
54 Hadits dengan redaksi yang sedikit berbeda,  diriwayatkan oleh Muslim pada

pembalasan berbakti dan menthina hubungan silatunahim, bab: Saling Menyayangi
Orang-orang yang Beriman.



BakrbinAbdullchAIM]zanibedrata,"Jikaengkauhendakmelihat

semua cela, maka renun9kanlch orang yang sangat banyak celanya.

Sesungguhl|yaorang-orangckanmencela(nya)karenakelebihancela(aib)

yangadapadanya."

RasulullchSAWbersabda,

ap Le i:i=j.I £'fu:3 #i L# Le ;iiioi +i;i :p4;;.'_-,
" Salah seorang dart kalian dapat melihat kotoran yang ada di

mata soudaranya, namun dia tidak dapat melihat malyan di
matarrya."55

Menurut satu pendapat, di antara kebahagiaan sescorang adalah

I.ikadiasibukdenganaibdirinyabukandenganaiboranglain.

Penyalrbekata,

i;Jj *£J=ili±f        GJj frot`Jj-.J!;i.i

::i3 pry.tl, ±J =        Zi;:i;-,Li;+a, ;:j:J, \=+
" Jiha seseorang berakal dan wara' ,

apakah kewara 'annya itu akan menyibukannya dart aib dirinya.

Seperti orang yang sakit disibukan,

oleh rasa sakit dirinya (Sehimgga ia tidak dapat merasakan) rasa sakit
manusiaseluruhnya."

Penyairyanglainbckkata,

jG;ji= i; ir &i ±J3%=;      iJf I; Lrai Gjc=

fe iL; * iiii lr3J€ dyJ    IJj'; I;i;±; a chli; +;lJ

55HaditstersebutdicantullhanolehAbuNa'imdalamA/Hz./ftyaAdariAbuHurairah

(Kant AI Ummal 16lllT).



"Jangan sekali-kali engkou menbuka ourat orang yang telch mereha

tutupi,

Sebab Allah clan membuha penutup auratmu.

Sebuthanlah kebaihan yang ada pada mereka, jika mereka
menyebutkan.

Dan janganlah engkou mencela seseorang dari mereka dengan
mulutmu."

jFedwa..FimanAllchra'a/a,I+iq~!iu};ts'{j"Ddya#grH/aft
kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang burmk. " Am-nabae

adalah a/-/agab ®anggilan, julukan, gelar). Bentuk j anaknya adalah a/
a/gaab. Adapun cz»-»abz, ia adalah bentuk MasAdar. En9kau berkata:

Nabazahu yanbazuhu nabzan (dia mekyulukinya) , yalmi medywhiki:nya,.

En8kauberkata:Fw/aa#w#)/c[#bazz/bz.asA-sfez.dyaa#(fulanmenjululdarmk-

anak),yaknimenjulukimereka.Kataterschutdapatdibdikanfnydz.dguna
menunjukkanmalmabanyalc.

Menumtsatupendapat,a»~#abczzdana#-»abeadalchjulukanyang

buruk.Adapunmaknafzz»aabaze"bz.a/a/gaabadalahsatusamalalnsaling

mcmangrildenganpanggrilanyapgbunk.

Dalamsz„za7z,4f-777'77ez.dzz-terdapatsebuahhaditsyangdiriwayatlcan

dariAbuJalhirthbinAdh-Dhalrak,diabedata,`Sesecrmgdarikamimenprryrai

dunatautiganama,kernudiandiadipanggivdenganschadannanaitu,sehingga

qugkinsajadinckantidaksenang.Mhatundalayathi:4+jq-!ipi;L=`ij
`Dan janganlah ka:mu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang

A""ri."At-Timiidziberkata,`Heditsiniadalchhaditshasow.AbuJal]irahini

adalchsaudaraTsabitbinAdh-DhaliakbinKhalifinAIAnshari.Sedan8kan

Abuzaidsa'idbinAr-Rubai'adalahscorangyangtsz.ggaA."

DalankitabAbuDaudjugaterdapatsebuahhaditsyangdinwayalkan



:an#ab=b.|=Ag=D::¥f:a6b£:-?`-,;=¥fy`:,i.;i::1:;
E.-ti{fl':>ii.`Danjanganlahkanupanggilmemanggildengangelar-gelar

yang bunk.  Sebu"k-burak panggilan ialah ®anggilan) yang buruk
ses2tdrAz.ma[#'."AbuJabiraliberkata,`RasulullahsAwdatangkapadakami,

sementaratidakscorangpundarihamikeeualdiamempun)raiduaatautiga

nanra,kemudianRasulullchSAWbersalrda,`WchaiFulan.'Merekaberkata,
`Apayangenglraukatahan,56wahaiRasulullch?Sesungguhnyadiaakanmal

®fladipanggl)dengannamaitu.'Mckatunulahayatini:4rijq~9ijf|£'Y'j
`Dan janganlah kanu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang

bci"fr'."Inipendapatyangpertama.

Adapun pendapat yang kedua, AI Hasan dan Mujahid berkata,
"Seseorang mencela (seseorang lairmya) setelah masuk Islam dengan

kekufurannya:`WchaiYchudi,'`WchaiNIchrani',sehinggaturunlahayatini."

HalitupundiriwayatkandariQatadah,AbuAIAliyahdanlkrimah.Qatadah

berkata,  ``Itu adalah ucapan seseorang kapada seseorang lainnya: `Wchai

Fasik,wahaiMunafik'."HalitupundikenukakanolehMujahiddanjugaAI

Harm.
LgL=±Si=:.3±:ifl'Tq,-l;i"Seburuk-burukpanggilanialah

@a#ggr./a#/ }7a#g b#rwfa seswdaA I.ma#. " Maksudnya, betapa bunk jika
seseorangdisebutkafirataupezinasetelahdiamasuklslamdanbertobat.
PendapatinidikelnukakanolehlbnuZald.

Menun]tsatupendapat,malmafirmanAllchtersebutadalch:bchwa

orangyapgmernanggivsandaranyadenganpapggivanyangbunkdanmengplok-

oloknyaadalchorangyangfasik.

PendapatyangsAczAz.A(dalammasalahiniadalahpendapatyang

56 Maksud dari ucapan ini adalah dram/jangan panggil dengan panggilan itu.



menyatakanbchwamalmafimanAllchituadalchtentang)ormigyangbckata

kapadasandaranya:"WchaiKafir."Schal]salchseorangdarikeduanyatelch

mengalhihalituocafil),jikamcmangorangyangdipangrilitusqperdyang

dikatckamyaTapijikatidak,malrapanggivanituarafy)kenibalikqpadaonang

yan8mengatckannya.57

Dengandemikian,barangsiapayangmelakukanapayangdilarang

olehAllahyaitumengolokolok,mencela,danmcmanggivdenganpangrilan

yangbunk,mckadiaadalahorangyangfirsik,danhalitumenpahantindahan

yangtidckdfrolehkan.

DhiwayadcanbahwaAbuDzaradadidekatNchiSAWkemudian
seseorangmenentangnya.AbuDzarberkatakapadaorangitu,"Wchaianak
orangYchudi."NchiSAWbersabda,`Tidaktedihatmerahdanhitamdisini.

En8kautidcklahlebihbaikdarinya,"maksudnyaafcouali)karenaketakwaan.
JJ

Lalu turunlah ayat:   +.iiJfy~! iL,j3;i=' ¥'j  ``DCRT /.a!#gr#/44 ham# pa#gg#

menanggil dengan gelar-gelar yang bunk. "

Tb" A:bbas bedfata, ``Panggil-memanggil dengan panggilan

)/cz»g b«rmA adalah jika seseorang melakukan kebaikan, kemudian dia
bertobat.Dalanhalini,Allahmelaranguntukmencela(seseorang)dengan

apayangtelchdiakeijckan"Halitudit`mjukanolchhaditsyapgdinwayatl[ap
bahwa Nabi SAW bersabda,

* L±g;; ;i an j> I:i `o6' fry Li€ +9i! qz Z #
I;J±-YiJ €fa, j ,S i*-fuJ

57HaditsinidicantumhanolehAIBulcharipadapembahasanetika,bab:Orangyang

Mengkafirkan  Saudaranya  Tanpa  Penakwilan,  maka Dia  adalah seperti  yang
Dikatakannya, juga Muslin dengan redaksi yang sedikit berbeda pada pelhochasan
iman, bab: Penjelasan Kondisi Orang yang Berkata kapada Saudaranya yang Muslim
"Walai Kafir," 1/79, juga At-Timidzi pada pembahasan iman, bab:  16, Malik pada

pembahasanbicara,bab:PembicaraanyangDinalmihkan,(2/984),sertaAhmaddalam
AIMusnd(2iig).



"BarangsiapayangmencelaseorangmNkminka:rmadosayang

dia telah bertobat darinya, maha adalah hak Allah untuk
menglyinya dengan dosa tersebut dan menghancurkannya
karena dosa tersebut di dunia dan akhirat. ''58

iKed.g¢..Adayangdikecualikandarilaranganpangril-memanggil

denganpanggivanbumk,yaitupangrilanyangsudahbiasadigurmkan,saped

pincangdanbungkulgdanorangyangdipangrildenganpangrilaninitidak
mcmpunyaikernampuanuntuklapasdariapayangdipangdlkankapadanya

Halitudibolehkanolehummatlslamdantelahdisetujuiolehparapenganut

again
IbnuAIArabiberkata,`DemiAIlah,sesungguhnyaperkarayang

tidaksayasukai,yangtemasukkedalamhaltersebut,telahteijadididalam

kitab-kitabmereka,dimanaperkarainimenimpaShalih.59Diamembaca

Kha7ztzA(ij+i)menjadiJZzzar¢A(ijjEEE.?),sehinggadiapundipanggivdengan

panggivanJZzza!7ichitu.DemikianpulapanggivanmerekaterhadapMuliammal
binsulainanAIKhadrami:A4lazfoz.z.w(orangyangjatuhketanah),karenadia

tebatuhketanah.Jugapangrilan-panggilanlaimyayangbanyakdilakukan
olehkalanganulamaMuta'althirin,yangmenurutsayatidakdipefoolehkan

dalamagama.MusabinAlibinRabahAIMashripemahbedkata,`Sayatidak

membolehkansescorangmentashchirkannamaayahsaya,sementarayang

58PengertianhaditsinidiriwayatkanolehAt-Timidzipadapelhoahasansifatkiamat

(4/661,no:3505).
59 Dia adalah Shalih bin Muhammad bin Umar bin Habib bin Hasan, sosok yang

dikuniyahi dengan Abu Ali, dan yang dilaqabi/juluki/dipanggil dengan /azaraA. Dia
adalah seorang hafizh, inam hadits, danjuga orang yang menjadi rujukan dalam ilmu
atsardanmengetahuiperiwayatanhadits.Diriwayatkanbahwadiamembacakanhadits
kapadaAliMuhammadbinYchyaAz-Zahriyat.KetikadiasanpaipadahaditsAisyah,
dimana  dinyatakan bahwa Aisyah pemah meniinta  dijampi  dari KAarazch,  dia
mengatakan: /aearzzA a)ukan KAczrazaAJ.  0leh karena itulah dia dijuluki/dipanggil/
dilaqabi dengap jazarah itu. Lih. ra!rrfeb Baghdad (9/322).



terkenaluntuknananyaadalahditashchickan(Ulay),dengandhamchhunrf

aim(danbukanAli).'Yangpatutdijadikanpedomandalamhalini,bchwa

setiappangrilanyangtidakdisukaiolehsescorang,makajikadiadipangril

denganpangctlanyangtidakdisukainyaitu,makahalitutidakdibolehkan,

karenaakanmenyaldtiOrangdipangrilnys).Wrzz//aAzfa'/am."

Menurutsaya(AIQurthubl),olchkarenaituAIBukharimembunt
sebuchbabpadapembahasanetikadidalamkitab[4//amz.'4sA-SfoaAz.A,

yaitubal>:PanggivanyangBolehmgtmakanuntukMemanggivchang,Seped
UcapanMereka:a£A-£ha.I./(sijanglrmg)dane/gusAz.I.r(stpendek),Namun

ThdakDinaksndkanuntukMenchinaseseorang.AIBulcharibelkata,`Nchi

SAW borsitoda,  `Apa yang Dikatakan Dzul Yadain  (Pemilik Dua
Tiangan). ..ro

AbuAbdillchbinKhuwaizinandadberkata,"Ayatinimencakup
lalanganuntukmemanggivmanusiadenganpanggivanyapgtidakdisukainya.

Tapi dibolehkan memanggil mereka dengan panggilan yang disukainya.

TidakkahengkaumelihatbchwaNchisAwmenjulukiumardenganAIFaruq,
AbuBckardenganAch-Shiddiq,UtsmandanDzuNirraln,Khuzainandengan

Dzusyahadataln,AbuHunirahdenganDzuS)inalaindanDzulYndain,dan

ynglainya„
Az-Zanalthsyari6tberkata,`DiriwayatkandariNchiSAW:

3:J'! 3E:I::,ii +i't i;>:J± ®Jf .€31.I '|jL;. Lc31®l g; :r
`DiantarakewdyibanseorangmukrTinatasmukminlyanglain)

adalchmemanggilnyadengannamayangpalingdisukatnya.'62

6°NamaorangyangdijululddenganDz"/yadaz.nadalahA/KAz.rhaag,seoranglelaki

HijazyangberasaldariBanisulaimBiografinyaterdapatdalamA//sAadrA(I/422dan
489)danA//sfz.'a6dengansyarahnya(1/491).

6lLih.AJKrtytya/(4/14).
62HaditsinidicantumkanolehAz-ZamalchsyaridalamA/Has)nya/(4/41).



01ehkarenaitupcmberiankuniyahtemasukperkarasurmchdan

budipckedyangbaik.Umarberkata,`Papulerkanlchkuniyali,sebchiadapat

menjadibalanpenchgaLAbuBakardijululridenganAIAtiqdanAch-Shiddiq,

UmardijulukidenganAIFaruq,HamzahdijulukidenganAsadulldydanREalid

dijululddengansaifullal.Jarangsekalitokohtckenalbaikpadamasajahili)wh

maupunsetelahlslamdatang,yangtidakmemilikisebuchjulukan.Julukan-

julukanyangbaikinisenantiasahadirbaikdikalanganbangsaArabmaixpun
Non Arab, saat mereka berkomunikasi maupun saat mereka melakukan
koreapondensi,tanpadapatdiin8kari."

AIMawardi63berkata,"Adapunjululrm4anggivanyapgdisunal)ken

dandianggapbaik,halitutidaldaldinalm]hkan.SchalRasulullchsAWscndiri

menvifatibeberapaormgsahal]amyadenganrifu-sifatyangkcmudianmenjadi

(identitas)mereka,hanyakarenamerekadijuluki(dengansifat-sifattuschut)."

Menumtsaya(AIQurthubi),adapunjulukanyangchahinyatidak
akandisukai,jikajulukaninidinaksudkansebagaisifatbukanuntukmencela,

halitubanyakteD.adi.AbdullinbinAIMubarakpemahditanyatentango.ulukan

untuk)beberapa:`Hurnaidyangjangkung,Sulaimanyangrchun,Huldyang

pincang,denMarwanyangkecil."AbdullahbinAIMubarakberkata,"Jika
engkauhendakmenftyyadantidakhendakmenfroya,itutidakmasalin"

DalamS%aAz.AMas/I.mterdapatsebuahhaditsyangdiriwayatkan

dariAbdullahbinsibis,diaberkata,``Akupemahmelihatj4/4sA/a`Orang

botak) -maksudnya Umar-mengecup Haj ar Aswad." Dalam sebuah
riwayatdinyatakan:4/UsAaz./z.'Oxpgsedikitbotak),64

63 Lih. Thf isir AI Mawardi (51333).
64 HR.  Muslim pada pelhoahasan haji, bab:  Surmah Mencium Hajar Aswad Saat

Thawaf (2/925), dan Ibnu Majah pada pembahasan manasik.
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F±manA1:1alDTh'ala,€;i-tii=3.`Danbarangsiapayangtidak

der7ohaf,")ulmidaripchuatanmemanggivdenganpanggivanyapgmenyaldti

ormgyangmendenganya6rfu7*€lp'bti"Jrfumenehaz.tr/chorng-
onzng )Jang zAa/I.in, " terhadap diri mereka, karena mereka melakukan

pchuatanyapgterlarmg.

H-Jun:
Jl.

i:jgivTci;LjgivT6;i#l;±;Tij±i:ir,dig.ffe'
j=;t'®f£=i;i.:4f€i2ij+j==;.rj;;~fjijrfef3

©'f>j+ljj''fiJ3!€'fi7iJ#B3®j::}L¢£±fqu'
"Hal orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dart

prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka ifro adalah dosa
dan janganlah kamu mencari-cart kesalahan orang lain dan
janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain.

Sukckch salah seorang di aritara hamu memakan daging
soudaranya yang sudah met? Mcka terrfulah kamu merasa

jij{k kepadanycL Dan bertakwalch kepada AIlah.
SesungguhrtyaAutahMahaPenerimatobatlagi

MahaPenyayang."

(Qs. AI Hujuraat [49]: 12)

Padaayatinidibchassapulthmasalch:

Perfom"  Firman Allah Ta '4/a,  l|;gl;3;;TiJ±l; ri,di ¢.L3

;Sfi:;"Haiorang-orangyangberiman,jouhilahkebanyakandari

+i



prasangka."

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang dua orang
sahal]atNal>isAwyarigmenggtxpjingseolangtrmanyapdistiwaitubermula

darikebiasaanNal]iSAWsaatmelakukanpeq.alanan,dinanabeliauselalu

menggabun8hanseoranglelakimiskinkapadaduaoranglelahikaya,dinana

lelaldmistininibertugasuntukmelayanimedra.

Dalamkasusini,beliaukernudianmenggabun8]ransainankapada

duaoranglelald.Suafuketika,Salmanlebihdulupulangkenmah,kemudian

karenamengantukmakadiaterddurtanpascapatmenviapkansesuatuuntuk

mereka.Merekakeniudiandatangdantidakmenenulrmmakananataulauk.

Merekabedratakapadasalman,`Pergrah,mintalahrmkarmdanlaukkapada

NabiSAWuntukkami."Salmankemudianperria[etempatNabi).Nabi
berkatakapadanya,`Perrilahen9karkapadausamahbinzaid,katakanlah

padanya, jika dia mempunyai  sisa makanan, maka hendaklah dia
membedkannyapadanu."

Saat itu, Usaniah adalah bendahara Rasulullch SAW. Salman
kemudianperrimenemuiusamah.usamahbed=ata,"Akutidakmcmpunyai

apapun." Akhimya,  Salman kembali kepada kedua orang itu dan
memberitahukanhaltersebut.Merekaberkata,"Sesungguhnyausamahitu

menlpunysisesuat`Ltapidiaitukikir."Selanjirfuys,merelramengutussalrmn

ketcmpatsekelompoksahabat,namunsalmanpuntidakmenrmukanapapun

ditempatmercka.Merekaberkata,"SeandainyskitamengutusSalmanke
sunursamihali,niscayaaimyaakanmenanas."

Setelahitu,merekamemata-mataiapakahUsamahmempunyai
sesuatu(ataukahtidak).MerekakemudianterlihatolehNchisAW."Belian

bershoda. "Mengapa aku melihat daging segar di mulut kalian berdua."
Merekaberkata,"WchalNabiAllah,dcmiAllah,hariinikamitidakmakan

daSngatauyanglairmya.'Beliaubersabda,"rapz.,ha/fo»sndczAmeir!afa#
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dLa.r±n*a=ni=}nSg££.#r=ngay%=:i::££#:,
jouhilchkebartydeandrriprasanata,seslulgguh:nyaseba:gianprasc[ngka
itw adalah dosa. '.

DemikianlalyangditutuhaAts-Tsa'lal>i.MaksudfirmanAIlch
tersebutadalah:janganlalhalianmeapimjraidugaanbuniktechadaporang

yangbaik,jikakaliantaliubhapadazhahinyamerckarfubaik.

Kedua..DalamShchihAIB.LkharidanShchihMuslint;erdapat
haditsyapgdiriwayatlrmdariAbuHtminh,bahwaNchisAwbersabda,

dy3,,i.i=+=$3.,L=..+oi:,i#€jji`ep::faji3+u:;

clji;lL= 'YJ lj±l;= $3 {lJiLIL€ Yj I;i;G= Y3 {ljl==j

•11Ji! i, St5 ,+,+i
"Janganlah   kalian   berprasangka   (curiga),   karena

sesungguhnya pr.asangka hal pembicaraan yang paling dusta.
Janganlahkaliansalingmencaricariberitaatoumendengarkan
aib orang, janganlah kalian mencari-cart kebu:ru,ken orang,

janganlah kalian saling meripu, janganlah kalian saling
mendengki, janganlah kalian saling membenci, janganlah
kdiansalingmembofkct,danjadilchkalianhamba-hambaAIlch

)Atz»gbersand]rmai'i.afazhhaditsinimilflcAIBukhari.

Paraulamakanri(inadchabMaliki)berkata,"Dengandemikian,

prasangkaorangdinalrsu®disini,jugrpadaayattersebutadalahtuduhan

S#H#tBo#opr,a=g#==mg]Eub;t,kh,#b:,n#:#;#an€:ka
(*ecz"i.gran/, " dan Muslin pada pchahasan berbakti dan mellibina hubungan
silaturrahim,bab:HaramMencariTcariKetunlranOrang....

7Ji



armrigaap)danadaprasesuatu]xpgpedidiv`raapadalTulinanQrecurigaan))

yangterlarangadalaltuduhanyangtidakadasebalmya,sqpedseseorang
dindchbcriaafaimengons`msiThamer,misalngbpadal]altidakadatandr
tandayapgmcnunjuk]rmpadatuchinanterschutdalandirinya.

BLffibchwapmsapglradisinibemrtituduhanarecurigrap)adalah

f3rmanAIchEa'ala,.|±:±q3'DanjanganlahmencaTichkesalehen
orang /az.n. ' Hal itu disebabkan sejak semula pada diri orang yang
belprasan8kainsudahadatuduhanqceeurigaap),kemudiandiabenrfu
mencaritahu,meneriksa,melihat,danmendengarbedtanengenaihalinL

gtmamrmastikantLrdchanckeeuriganyapgadapadadinnyaitti.0lchkarun
ituNalisAwmelaranghaltedut.

Jhaengkaumenchendalri,en8kaudapatmqugivrmballwasesuanI

yangdapatmenbedalranaedanprasap9ra)qughanisdijaLhidan]xpg]ainpr
adalah,setiapprasan8kayangtidakmenilikitandadanschabyangpasti
adalahprasanghayapgdinarankandanhanisdihindari.hipunlrala]iyang
disan9kaadalalorangbaikdanchalinyadapatdipercapELBchedaha]nya
denganorangyangtckenaldiragukanolehmanusiadanormgysngsuka
berbuatkchurukansecaratenng-terarigan.

Dari Nati sAw diriwayatkan bahwaAllah telah mencharamkan   '
darah seorang muslim, kehomatannya, dan juga belprasaptlra buruk
teinadaprya.

DariAIHasandiriwayatkan:`Dulukamihidxpdimasadimana

prasan8katerhadapmanusiaadalahsesuatuyangdiharamlrmsedang]ran
kamusekarmg,kanuberadadimasa:lakukanlaldandianlah,dandi)galali
manusiasesulrmu"

iE]ngu:Prasapcka(ch]gaari)itumenililrikondisi:

1.            Kondisi yang dikctahui dan diperkuat oleh salah satti da[i sekian-



banyak bulkti/dalil, sehingga hukum dapat ditetapkan dengan

prasan8ka(dugaan)padakondisiini.Dalamhaliniperludiketahui
bahwasebagianbesardarihukumsyari'aliituditetapkanmelalui

defgzza#}itz#gfa4czf,sapedqiyas(analog),fahabari"Az.ddanyang

lainnya, yaitu hilai benda yang dirusak dan besaran denda atas

tindinkrininalAqjahatan.

Kondisidinanatndapatsesuatu(asLmsi/dugaap)didalanhatitanpa

ndapetunjuk(manakahyanglebihkuat:apakahsesuntutersebut
ataukchlawannya),sehinggasesuntuitutidakmenjadilebihbaik

darilawamya.hiadalahfertzg7f&7z.Hulmtidakbolehditctapkan

dengankeraguanini.Inilahyangterlarang,sebagainanayangtelah

kamijelaskantadi.

Sekelompok Ahli Bid'ah mengin8kari ibadah kapada Allah
berdasarkandugaan,daninimerupakantindakansewenang-wenangdalam

agama dan klaim yang hanya berdasarkan kepada logika. Sebab mereka
tidckmenipunyaidasaryarigmcxpelkuatpendapatnyaitu.Dalanhaliniperfu

diketahuibahwaAllahitutidakmencelasemuaprasan8ka,sebabyangAIlah

celahanyalahschadannyasaja.Mun8kinmerekamendasarkanpendapatnya

padahaditsAbuHurairah:;illj;+U:;"Ja#gr#/¢Afro/z.oHbaprasaHgha,"
namun sesungguhaya hadits ini tidak mengandung argumentasi yang

memperkuatpendapatmereka.Pasalnyadalamsyari'ali,prasan9ka(dugaan)

itu ada dua macam: prasangka yang terpuji dan prasangka yang tercela.
Prasangka(dugaan)yangterpujiadalahprasangka/dugaanyangketikaia

muncul,aganapenyangkadantersan8katetapckanselanat.Sedan8kan

p::#4=.tjer£L7afch=¥,;e#:;::„:D:e::bka=.::e:x¥s]a¥g:I:

ado/aA dose. " Juga fiman-Nya: ±P'TB 6j£3jTj£:;£ii -3j  ~YJ`
l'£±.irj::L;  "Mengapa di waktu kanu mendengar berita boh;ng itu



orang®rang "Lkrinin dan mikninat tidak bersanBka balk terhadap
dz.rz. merefa .se»dz.rz.. " (Qs. An-Nuur  [24]:  12).  Serta firman-Nya:

® G; Ltr3;;£i=j £;£JT<+;££ij  "Dan famq fe/aA meny8ngta
dengan sangkaan yang bunik dan ken:u mdyadi ka\m yang binasa. "

(Qs. AI Fath [48]: 12)

Nabi SAW bersabda,

af9r3f$3.iii£+i:}£j5:I;fc.3G+i;f`Oj~i;i
_,

. Iiif al
E=

"Apabila  salah seorang di  antara kalian menyanjung

sandaranya, maka hendaHch din mengatakan.. `Saya kira anu,
dan saya tidak menyuctkan (menganggap suci) seseorang
kapnda Allah: .»66

RasulullalsAwbersal>da:

•y2;6 -l=,:gJ€ ,S!3` ji: % -1=,:I:i ,;;3 `:,j=J£ a: :==± ,;i

"Apabila engkou mendnga, maka janganLah engkou beTusaha

mewoyudkan (dugaanmu), apabila engkou mendengki, maha

janganlah  engkau melakukan(rrya),  dan c[pabila engkau
menganggapsialsesuafu,mahalakukanlahsesuatuitu.''67TEL

66 HR. AI Bukhari pada peninahasan syahadat bab: 16, pada penbahasan etika: 54

dan95,MuslinpadapelhoahasanzLind,ball:IjaranganMqurapjtlngmainiBerlebihan
dan Dikhawatirkan Akan Meninbumn Finah atas Tersanjung, (4#296), Abu Daud
pada peirfeahasan etika, bab: 9, Ibmi Majah pada pchahasan ctiEa:  36, dan Al]Imd
dalamAIMusrad(S141).

67Hadisyangmengg`makankatajamak:.4pdel./aha/fonmendrfgrditanhahkalint:
Dan kapada Allahiah kalian bertowahal,  dan apabtla kalian menimbang maha
corz./ch }iang /ebz.A fulaf,  dicantumhan oleh As-Suyuthi dalam .4/ Kabz.r (I/662  dan
663) dari riwayat Ibnu Majah dari Jabir. Hadits itu juga diriwayatkan olehAs-Suyuthi
dalamASAS%agAz.mo.747,dandiamenhdikankodeyangmenng).ulranbahwahadits
hidha'if
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AbuDand.

Mayoritasulamabexpendapatbahwamenilihiprasan9kaburuk
terhadaporangyangchahinyabaikadalahtidakboleh.Namuntidckmasalch

mcmpunyaidugaanbun]ktchadaporangyangchahinyabundc.Demikianlch

yangdikatakanAIMahdawi.

Keempat: Finnan AIlah Tla'ala, .|):±±£ §3  "Dan janganlah
me»carz.-carz.faeiscz/aAcz»ora»g/az.»."AbuRaja`,AIHasandanyanglalnnya

membaca firmanAIlch ini dengan: ij:I;j   q3, yakni dengan menggumkan
hurufha.68

Tebadisilangpendapatapakahkeduakatatersebut(f&Aassusden

J¢/.assz4sJmengandungmaknayangsaniaatauduamaknayangberbeda?

AIA]chfasyberkata,"Q4alma)salahsatudarikeduanyatidakjauh

dariyanglainnya,sebab,4f-Ta/.crssusadalahmencarisesuntuyarigtersembunvi

darimu,sedan9kan,4f-raAasmsadalalimemintaberitadanmencarinya."

Menurut satu pendapat, makna ,4f-r¢/-asszrs adalah pencarian/

pemchksaanDarikataitulchmunculkata/czasefus(mata-mata)yangbertugas
mencari berbagai hal. Adapun malma .4Z-ra%czssws adalah sesuatu yang

ditenukanmanusiadengansebaalaninderanya.

Pendapat yang kedua tentang perbedaan ,4f-rcz/.assws dan 14f-

Tahausadalah,baliwaz4f-TaAassasadalahsesuatuyangengkaucariuntuk

dirisendiri,sedan8kan,4f-r&/dssusadalchsesuatuyangdicariolehscorang

utusanuntukoranglain.DemikianlahyangdikemukakanTsa'lab.Namun

pendapatyangpertamaadalahpendapatyanglebihpopuler.@ikatakan):
Jasastu AI Akhbaar wa Tajasastuhaa (aha mencari berita), yalmi

68gz.r4`aAinidicantumhanolchmnuAthiyahdalamA/WwAa77arA/Py8/.ie(15/148)

danAbuHayandalam.4/BaAr[4/Mz(Az.fA(8/114).

Ji



mencarinyaLDarikataitulalmunculkatai4//«sae4s:

Malma ayat tersebut adalah: ambillal apa yang nampak, dan

janganlahkalianmembukaauratkaimmusliminMalrsudnya,salchseormig
darikaliantidckbolchmancariarl]saudannyahingga,menemukamyasetelah

rmmenmpinya.

Dalam kitch .4dr D8nd terdapat hadits yang diriwayalkan dari
Mu'awiyah,diaberkata,"AhimendengarRasulullchsAwbersabda,

•ii+€.dft+:r)f*--+:jfu~di5]i;j;'i±:j®d!tle!
` Sesunggwhnya jika engkou mencaricari alb manusia, maka

engkau  telah  menghancurkan  mereka,   atau  hampir
menghancurkan merekal .'co

AbuDarda`berkata,`Tfuadalahkalinat)xpgdidengarMu'awiysh

dariRasulullchSAW.SenogaAllahmembdikankemanfaatankapadanya
karmakalimatterschut.

DiriwayatkandariAIMiqdambinMa'dikarib,dariAbuUmamah,
dari Nabi SAW, beliau bersalrda,

iirii u~isi g! £Ji i3i I;i ir3i ®e!__                                                                                                                                                               ,                                                                                       ,

" Sesungguhnya jika seorang peminpin menghendaki keragu-

keraguan di tengah man:usia, maka din akan menghancurkan
mereka."7o

Diriwayadrmdarizaldbinwdhb,diabakata,`ThuMas'uddatang
laludikatakan:`hilchorangyangjenggotryamencteshanlchaner.'Abdullah

69 ER. Abu Daud pada pelhoahasan etika, bab: Larangan Mencari-cari Kesalahan

Chag Inn
ro  Ibid.
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binMas'udberkata,`Sesungguhnyakamitelchdilaranguntukmencari¢ari

kesalahanoranglain.Tapijikasesuatunampckkapadakami,mckakani

inmenganbihya'."

DiriwayatkandariAbuBarzahAIAslami,diaberkata,`Ralullch
SAWbersabda,

J?,,£€ i  `*:  :,f-!,  JiLJ H'J  9;i+; JT a :i:i  1:
&i ¥.' ir3I;; i€5;I + L€,¢  cir3i;¥ ijL± $3 giv®i

.9±'g;ir;L€j=&i>+f*3tL€;>
`Twahai sekalian orang-orang yang lidahnya telch menyatakan

beriman namun keimanan belum masuk ke dalan hatinya.
Janganlchkalianmenggdyingkaunmuslinin,danjanganpula
mencari-cart kesalahan mereka.  Sebab barangsiapa yang
mencari-carikesalahanmereka,rna:kaAllchakanme:i'ica:ri-cari

kesalchannya.Dan,barangsiapayangkesalaharmyadicari-cart
Allah, maha Allah akan membukckan kesalahannya itu di
mmchnya' .»7 1

AbdulrahmanbinAufberkata,"Suntumalan,akumerondabersama

UmarbinAIKhaththabdiMadinah.Tiba-tiba,terlihatlcholehkamipelitadi

dalanrLmalyapgpintunyadiseganiolehorangrorang.Merekamengeluarkan

suara yang keras dan ribut. Umar berkata, `hi adalah rumch Rabi'ah bin
UmayahbinKhalaf,danseharangmerekasedangminum-minmBagainana
menuruinu?'Akumenjawab,`Menuntku,sesunggulmyakitatctchmelakiha

apayangdilarangolchAIlah.SebabAllchra'o/aberfiman:|j|±fj``DH#
janganlah mencari-cart kesalahan orang lain," dan ki:fa telch "emcal-

7`  rm. Abu Daud pada pembahasan etika, bab: Menggui|jing (4/271, no. 4880).



carikesalchanoranglain'Umarkenudianpergidanmeninggalkanmeneha."

AbuQilabalberkata,"UmarbinAIKhathabmenceritakanbahwa
AbuMihjanAts-Tsaqafiminunkhanerbersanabchapaorangsahabatryra
dirumahnya.Umarkemudianperrihinggadapatmenemuinya.Temyatadi

sana hanya ada satu orang. Abu Mihjan berkata, `hi tidak halal bagjmu.
SesungguhryaAlthtelchmelapgmumencal¢arikesalahanormglain'Uinar
kenudiankeluardanminggalkannyaL"

Zaid bin Aslam berkata, "Uinar dan Abdunahman pergi unfuk
mencaritahu,schal]apiterlihatolchmereka.Merckakernudianmemintaizin

(masuk),lalupintupundibuka.Temyatascoranglelaldanseorangwanita
sedangbcmyarryi,scmentaraditanganlelalditutndapatschualcangiv.Umar

bertanya,`Fin8[raumelakukanini,wahaiFulan?'Ongitubertanya`Eng[rau

melckukan hi, walaiAminl Mulkminin. ' Umar bckata, `Apa hubqugan wanita

inidenganmu?'Chagitumenjawab,`Diaisth]ni.'Umarbertanya,`I.alu,apa

yaligadadidalancan9ldrini?'Changitumenjawh,`Airtawar.'Urmrbedcata
kapadawanitaitu,`Apayangengkaunyanyikan?'Winitaitumenjawal],

i€dyf:j;;; dy ®efg3';fj           *L sjLi3 ]jjHii J3dr:

i;,= J;+"is * £j=J,              a,Ji jf a, dy}, a,}r

i,;'iL±.df±if i+i3          g*i;Gji3frri'j
`Malan ini kian lanLl dan sayapnya pun kiarl gelap,

semeutaTa aku tidak bisa tidur karena tiada kekasih yang dapat

kundak beroumbu.

Demi Allah, seandainya tidak harena Allah di:rlilana aku senaritiasa

merasa takut kepada-Nya,

rdscaya sisi pembaringan ini ckan berguncang. a



Akan tetapi chalhi dan juga perasaan malu mencegdrku,

dansuamihLprmteTlal;umuliauntukdinodatbahteranya.'

Orangitubedrfukapadatha,`a'eduatarmu)inibulranlahyang
diperintahkanAllahkapadakita,wahalAminilMukminin.AIlahra'a/a
berBrrmn, .|+± q;, ..Dan jangivlah mencari-cari kesalahan orang
/az.»."Umarmenjawh,`Engkaiibenar'."

Menurutsaya(AIQqunb]),darikcteranganinitidakdipahaini
bahwaperempuanitubukanlahishilaki-1akitersebut.SebabUmartidck
sedang memastikan perbuatan zina.  Sesungguhnya wanita  itu
menyenandun8kanbait-baitituschagrihahancedtakapadasuaninyaorang

adadihadapannya).manepgatinbalt-baititusaatdulusuaminyasedang
tidak ada di sisinya WzrdJlaAaf a 'han[.

AmrbinDinarbeckafa,`Sc-gpendudukMadinahmempunyai
seorang saudari yang sedang sakit. Dia menjenguk saudarinya itu, lalu
saudarinyaitumeninggaldunia.Malradiapunmemakamnya.Diatunmke

dalanmakansandarinya,nanunkantryyayangberisiuangtejathMaka
diamemintakelungapysuntckmeBggalimakansaudarinya.Diamenganbil
kantungitulaluberkata,`Sungguh,alrankubuka(makamnya)agardapat
kulihatbagainanakalkeadaarmya.'

Diakemudianmenbongkarmakansaudarinyaitu,dantemyata
makanitupenuhdengannyalaapi.Diakcmudianmendatangiibunyadan
berkata,`Bedtal]ihalahpadalniapa)qugtelahdilala]kansaudariku?'Ibunya

bckata,`Saudarimusudalmeninggrldtmia.I.alu,mengapaem9kanbertanya

tentangpefouatannya?'LelalriituterLismendesakibunya,hinggaibunya

berkata,`Diantarapelbuatann)raadalalmengakhirkanshalatdariwaktunya.

Apabilaparatetanggatidur,diaberan8lratkerumahmereka,menempelkan

telinganya di rumah mereka, mencari-cari keburukan mereka,  dan
menyebarkanrahasiamereka.'Chagituberkata,`Karenainilahsaudariku

821



celaka,."

iFc/f.m¢.. Fiman Allah ra 'aha,  £ljLi;J r±i;;+;;' ij  ``Da»
janganlahsebagiankamumenggdyingsebagianyanglaln."AIkch`Azza
w4/a/famelarmgmenggLngjing,yaituen8kaumencedtakansescorangsesuai

denganapayangndapadadirinya.Tapijikaen8kaumenceritakannyatidak

sesuni dengan apa yang ada pada dirinya, maka itu merupakan sebuah
kebohongan.

Pengedanituterdapatdalansebuahhaditsyangterteradidalan
fflcrfu.AA4lasJzfro,yaligdiriwayatkandariAbuHuninh,baltwaRasulullahsAW

bensab;bde,  ``Thhukah kalian apakah menggdying itu? " Para. salD;alDat

menjawab,"AllahdanRasul-Nyalebihtahu."Beliaubersabda,"EHgfaw
menceritakanhal-halyangtidakdisuhaisoudaranu."Di:+anlqrd5:an.kepedal

beliau,`Bagainanapendapathujikaapayangakukatakanmenangterdapat

pada saudaraku?" Beliau menjawab,  "J].faa apa );aijlg erg:faaci hafaAlq[#
terdapat padanya, mcka sesunggu,hnya engkou telah menggunjingnya.
Tapi jika apa yang engkou katakan tidck terdapat padanya, mcka
sesungguhnya engkou telah berdusta kepadanya. 'r'2

Dhardk;an::.Ighiabaahalghttyaaban(diamenggukyingnya),jtka

diateljerumuskedalanhalitu.Bentukisimnyaadalch.4/GAz.z.haA,yaitu

menceritakansebuahaibtanpasapengetahuanorangdicchtakan).

AIHasanbelkata,`Menggtryingituadatigamacam,dansemuanya

tndapatdidalamkitabAllch:(1)gJZz.£hafa(menggul|jing),(2)zj%(ceritahohong)

dandrzdrcza7zQ>edusta).G%z.I.haA(mengguljing)adalahengkaumenceritakan

apa yang ada pada diri saudaramu. I/# @erita bohong) adalali engkau
menceritakannyasesuaidenganberitayangsampaipadamutentangnya.

72  HR. Muslim pada penfoahasan berbakti dan mend)ina hubungan silaturrahin (4/
2001),bab:PengharamanMenggupjing.
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BefAfco»adalahen8kaumencedtakanapayangtidakadapadanya."

DariSyu'bchdiriwayalkan:

`Mu'awiyinbedratakapadalni(AbuQunth),`Jikaengkaubertemu

denganseseolangyangterpotongtangannya,kemudianen8lraubeckata,`hi

adalahorangyangterpotongtangannya,'makaituadalahmenggupjing."

Mu'awiychbedrata,"AkukcmudianmencedtakanhalitukapadaAbulshaq,

danAbulshaqberkata,`Diabenar'."

AbuHt]rairahmdiwayalkanbchwaMa'izAIAslamidatangkapada

Nabi SAW dan mengaku berzina, kemudian beliau merajamnya. Beliau

kemudianmendengardualelaldarischchatrya,salchsatunyaberkatakapada

yanglairmya,`T,inatlchorangyangdilindunSAllchrfuDiatidakmembiarkan
dirinya,hinggadiinyadinjamsapertidirajannyaanjing."

Beliautidakmengomentarikeduaorangitu,lalubeliauberialan

beberapasaat,hinggabertemudenganbangkaikeledaiyangmengan8kat
kakinya. Beliau bertanya, "Dz.ma»a sz./f/o7! da7z/«/a#?" Kedua orang itu

menjawab,``hikamiwahaiRasulullch."Beliaubersabda,"Tcf"78/aAha/i.a7z,

maha»/czAbcz«gifaoz.fe/ecJaz.z.»z.!"Keduanyaberkata,``WchaiRasulullah,siapa

yangakanmenakaibangkaia[eledai)ini."Beliaubersabda,"4pcz);¢»gfe/CZA
halian nodai dari kehormatan soudaramu adalch lebih menjijikan dari

padamemakanbanghaikeledalitu.DendDzatyangjivakuberadadalan
kelouasaan-Nya, sesungguhaya dia sekarang wi telah berada di sungal
surga, dimana dia menyelam ke dalamnya."73

iFec»¢m.. Firman Allah ra 'a/a,  fjJ` j=!t' of+=|;f¢;+f
a; +±:`1  "Sukahah salah seorang di antara kanu memakan daging
soztdrrtznyu)/d72gsodaAmatr..?"Allahmenyerupakanme»ggr»/.z.»gdengan

73 HR. Abu Daud pada penthahasan hukuman, bab: 23.
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menzchmzbcz7zgha..Schal>omgyangsudahmaltidckmengctchuidachgnya

dinakan,sebagainanaomngyangmasinhiduptidakmengctahuiguljingan

yapgdilakukanorang]qugmenggLxpjingnya.

Ibnu Abbas behata, "Allah membuat perumpamaan ini untuk
menggLxpjing,karmamenalranbanglraiituharanlarijijik.Demikianpula

menggLxpjingpundiharanhadalanaganiadandianggapbunkdidalanjiwa

(inunri)."

Qatadahbed[ata,`Schagrinanasalahseorangdarikalianterlarang
untukmenalrmdaringsaudarmyayangsudahmafi,makasesungguhpyadia

punterlaranguntukmenggLngjingsandaranyayangmasihhidxp.@alamhal
ini),memakandagingdisamckandenganmenggqujing,sebchitulahyang

beljalanpadatradisibangsaArab.Penyairbckata,

ii= i+' :=i-±±= ,rife `J!3    ii=*' t,j3 a+J' ,#i.Jf
---,

`Jika mereka memchan degingku, akan kujaga daging mereha.

Jika mereka menLntuhkan kehormatanku, akan kubangun
kehormatcm merektf ."74

RasulullahsAwbersabda,

Lrai i*' ift; ir * ii= a
" Tidaklch berpuasa orang yang memakan daging manusia. ' '75

74BaitinimilikMuqani'AIKindi.BaitiniterdapatdalamtafsirAIMawardi(5/335).
75HaditsinidituturkanolehAs-Suyuthidalanj4//anzz-'J4/Kabz.r(3/2309)daririwayat

Ad-DailamidandariAnas.HaditsinipundicantumkanolehlbnuKhuzainahdalamya
dan oleh Ishaq bin Rahawain dalam Musnad-nya. Lih. JvasAb .4r-Jta}iaA, pembahasan
puasa(2/482).PemiliskitabIvasAbj4r-Rq/aAberkata,`Dalammasalahituadabeberapa
hadits yang seluruhnya madkhazch (sisipan atau talhoahan)."



BdiaumcnyerupalmenggujingmanusiadsBgrnmenalcandaSng
mereka.Dengandemikian,barangsiapayangmenghinascorangmuslimatau

menodaikehomatannya,makadiasaperdorangyangmcmakandaSngnya
dalamkeadaanmasihhidup.Danbarangsiapayangmenggapjingnya,maka

diaitusaperdorangyangmcmakandaSngnyaketikasudahmati.

DalamkitabAbuDaudterdapatsebunhhaditsyangdiriwayalkan

dariAnasbinMalik,diaberkata,`RasulullahSAWbersal]da,

3ji+;riLfir;rfef#'fi;Lj;tf;
•i3£ :I,3' gL-,i I: ,iji a ::Jif `*JJi=J

Cf
®,,,,

I+PJ
.*iffg;'.±;3,i3iijLj'.rfu.'i.giv®i

`KetikaahimelahakanMi'raj,ahaberterrmdengansuatukoum

yang memiliki kuku-kulou yang terbuat dari tembaga. Mereka
mencakari wajch dan dado mereka. ALku berkata,  `` Siapakah

mereka itv, wahal Jibril? " Jibril Menjc[wab, "Mereka adalch
orang-orang yang memakan daging manusia (menggunjing)
dan menodai kehormatam mereka. " '76

Diriwayafl[andarij4/A4lasftzzf77.dbahwaRasulullahsAwbersabda,

i;3 tifa irf th
irJ3 `# ir fry :*; a, `J

.+i iri i+
G,

*frj,€.j'±
£L:j3 ;a;:=~ il:; * iji; ±n °®¢  t£L:j3 ;;i=, il:; Li; iji
6 ,,,,              S        ,                                           -                       G                  ,

a

•3£9' i};
` ` Barangsiapa yang memahan mahanan karena (menggunjinal

76 HR. Abu Daud pada pembahasan etika, bab: Menggupjing (4/271 ).



seorang muslim, maka Allah clan memberinya makanan yang

serupa dengan makanan itu dart  api neraka Jahannam.
Barangsiapa yang diberikan pakaian/penghargaan karena

(menjelek-jelekan)  seorang  muslim,  maka  Allah  akan
memberinya pakalan yang serupa dengan pakaian itu dari api
neraka.  Barangsiapa yang mendirikan seseorang di sebuch
tempat karena ingin mendapatkan reputasi baik dan riya,

(dinana dia menyifiatinya dengan baik, bertakwa dan mulia,
dan dia pun mempopulerkannya dengan sifat itu,  guna
menjadikannya sebagal wasilah untuk mendapatkan tlyuan

pribadinya) , maka Allah akan mendirikannya di tempat orang-
orang yang ingin mendapatkan reputusi balk dan riya pada
hari Kiamat ke|ak. "77

PadapcmbahasantedahulutelchdijelaskansabdaRasulullahsAW:

J!,&€ ,Y  S  ;1=:!,  J=L-- H'J  9;lty; JT a  ;i:i  1:ar',
"Wlahaisekalianorang-orangyanglidchnyatelahmenyatckan

beriman namun keimanan belum masuk ke dalam hatinya.
Janganlah kalian menggunjing koum muslinin, " fuga sat)deL
beliaukapadaseoranglelaki:

ckfi3ijfmi6#c;i!,aa,

``Mengapa aha melihat daging segar di mulut kalian berdua. "

AbuQilabahAr-Raqasviberkata,"AkumendengarAbuAshin

Tl   n}id.



berkata, `Aku tidak penah menggLngjing seseorang siEjck afu taliu apa
mengguljingitu.'hdrinrmBinsiyaltidckpemalmenggLxpjingseseorapg,
dandiapuntidakpenahmembiackanseseorangnrenggrng.ingsesermng
lainnyadidekathyaLDia]nelzmgnyaLJihauranginbdrti,(inal=aini]xpg
tchaik).Tapijikatidakmakadiapmbettffi(inmckpap)."

Ats-Tsa'1al]imen]tLHinsetHzahhadits]rangdi"pra]radrmdalAha

Hirralrah.AbuHirallahbedrata,Seormg]edihibedrididd=a±NahisAW,
kemudianparasahabatmelihatnyalenahunfukbndin.Mndrabedanya,
`WchaiRasulullah,apakal]rangmelmaHrmrifidin?'Bctianmqujawal,
`Kalianmcmalrmdechgsardaralcalian(§mdiri)danmapggLzl±jingp5fa'."7B

DiriwayatkandarisuSrmAtsLTiinri,diabedcafa,Th4enggul¥jing

yarigpalingrendahtingkatannyaadrfumxpgdifebalwasifulan/a'drn
gzzlhafho(sangatpendckafaiisangatkiffi}79lrm]afijflradiaridckmenyulrai

peckataanitu"

UmarbinAIKhaththabbedrata,"Jinganlah]ralianmencedtalan
manusia,sebabitumenpakanprxpra]drBGrdalndalkapadaAlhah,sEthitu
merupakanobat/penawar."

AlibinHusainpcmahmendqgpsescmnglnquggufigseseorang
lainnya.mahakata,"fatgap!aheBg|mimcngging.ing,schal>iniadalahlnenu

badranjingcrangmcmangsq:)maml!ria="

78HaditsinidicantunhaolchAs-Svyrfudalamjld-I)I[w.jl7Aflzirfuz7.{6/6®.
79Bilakata/a'ddigirfununnikmcngffiseseomg,ndminbisammjadisebuah

sanjungan dan bisa juga meqjadi stinah odaan.
Jika nenjadi pujiap mh mhaaqp adalin saBgat mmavran dan t]apan. AIau

malmanya menjadi flral ±]ra ]qg mEapahn lama hm dari hmls. Tapi jika
menjadi celaan, rmka artin]m adalal orug jug pEndck lagi pqugD. Kate ini pun
terkadang digunalrm irfuk mengunghplm sifu lffir Dihtha: JhajpJaEzl /a 'd f4J
Yladain(orangyangkikirkedi.acangapnydy.Bcaatjamk±a*airiedalabAIJi.cad.

A/gathafAadalahsangat/a'dlihatHt]bif8-Affiq}ul{1#75dan4/81).



Dikatakan kapada Amr bin Ubaid, `Sesungguhnya fulan telah
menggtnTg.in8karmuhinggakamimerasakasihanpadanu."Amrmenjawal),
`Thalal]qghanisdikasihari."

jFedgivA:Sekelompokoranghapendapatbahwamenggqujingitu
hanyatqjadipadaaganadantidaktedadipadafisit[dankedudukan.Mereka

berkata, "Sebab hal itu (fisik dan kedudukan) merupakan perbuatan

agctentuan)Alhibachya(-gyangdigrjing)."
Sekelompok orang lainnya berpendapat sebaliknya. Mereka

mengatakan bahwa menggqujing itu hanya teijadi pada fisik, moral dan
kedudtinDalanhalhi,menggul!jingfisiksangatdikecan/dilarang.Sebalb
barangsiapayangmencelasebuahproduk,makasesungguhnyadiatelah
mencelaonngyangmcmbuatprodukterscout

Scmua pendapat itu tertolak a[eliru). Adapun pendapat yang

pertama,pendapatitutertolakolehhaditsAisyah,ketikadiamengatakan
bahwa Shafiyah adalah perempuan yang pendek. Nabi SAW kemudian
bersabdakapedanya,

ail,*0,li!;€j:},idy,cj;iij,
" Sesungguhnya engkou telch mengatakan sebuch perhataan

yang  jika   dicampurkan   ke   lout,   niscaya   ia   akan
me»gerzfAha»nytz. " EEL Abu Daud.

At-Tinidzijugamengomentarihaditsini:"Qladitsiniadalah)hadits

AasanshaAz.A,jugahedits(lain)yangmengandungpengertianyangsama

denganhaditsini."Halinisebagrinanaysngtelahdijelahadiatas.

Selintfrolakolehhadits,pendapatitupuntertolakolehijmaulama

yangtelchadasg.ckdulu,yapgmenyatakanbahwamengguqjingfisikadalah
temasckmenggLng.ingjikadinakstrdkanuntukmencela.
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Adapunpendapatyangkedua,pendapatinipunditolckolehselumh

ulama.Sebabsejakdulu,yaknisejckmasasahabatNabisAwdantabi'in,

paraulamatelahmenyatakanbahwatidakadamengguljingyangpalingbesar
daripadamengguljin9kanmasalahagama.Pasalnys,aibdalanmasalchagana

adalchaibyangpalingbesar.Karenascorangmukminakanmerasasangat

tidaksenangbilaagananyadigngjingkandaripadafisiknya.Kiranya,sabda

RasulullahsAwberikutinisudahsangatcukupuntukmenjawaborangrorang

yangmengenukakanpendapatkedunitu.RasulullchSAWbersabda,

±, ± :Jf; a apt j tJ; ,;i
"Jika engkou mengatakan sesuatu tentang soudaramu yang

tidak  disukainya,   maka  sesungguhnya  engkau  telah
menggunjingnya."

Dengan demikian, barangsiapa yang mengklaim bahwa hal itu

bukanlahmengguljing,makasesungguhnyadiatelchmenolakapayangtelch

dinashkanRasulullahSAW.Dalamhalini,cukuplahkeumumandariapayang

disabdakan oleh Nabi SAwi

ii+ # ifei;fj *'i;ij +3c3
"Darah, harta dan kehormatan halian adalah haram bagi

kalian.,,80

Sabdabdiauitumencakupaganadandunia.JugasabdaRasulullah

SAV..

'Le+ us 3±8, fry :fry .L`6~ *

80  Penggalan dari hadits sAaAz.A yang diriwayatkan oleh AI Bukhari, Muslim At-

Timidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi,  dan Ahmad. Hadits ini telah dikemukakan pada
pembahasan terdahulu.



"Barangsiapayangmendlikikezhalinanterhadapsandaranya,

maka hendaklch dia meninta penghalalan pada sandaranya
itu dari kezhaliman tersebut. ''81

Sabdabelianinimencakupseniuahal.Dengandemikian,barangriapa

yang men8khususkannya pada sesuatu tidak sesuatu yang lain, maka
sesungguhnyadiatelchmenentangapayangsudahdisal>dakanNchiSAW.

iKfzdekype»..Tidckadasilangpendapatbahwamenggngjingadalah

temasukdosabesar,danbahwaorangyangmenggngjingsescoranglainnya

harus bertobat kapada Allah `J4zza wa Jo//a. Tapi, haniskah dia meminta

penchalalankapadaorangyapgdiguijing?DalanhalinitqjadisilangpendapaL

Sekelompokulamamengatckanbahwadiatidakwajibmeminta

penchalalankapadayangdiguljing,sebabitumerupakandosaantaradirinya
danAIlah.Kelompokiniberargumelitasidenganmenyatakanbahwasang

pcnggLxpjingtidakmengrmbilhartatergul|jing,jugatidckmencelakaitchulquq
sehinggadiatidakwajibmemintapen9halalankapadatergapjing.Sebab

meminta penghalalan itu hanya dikhususkan untuk kezhaliman yang
mengharuskan adanya pengganti dan denda, baik pada kezhaliman yang

dilakukan terhadap fisik maupun harta.

Sekelompokulamalainnyaberpendapatbaliwamengguljingadalah

sebuchkechalinan,danfa2!Irtzriczmyaadalahmenintakananpunanuntukorang

yang digulijingnya.  Kelompok ini berargumentasi dengan apa yang
diriwayatkan dari AI Hasan, dia berkata, `Kaffarat menggul|jing adalah,
hendaknyaen8kaumemintakananipunanuntukorangyangtelahen8kau

froin8."

8]rmAIBukharipadapembahasankechalimanbab:10danpadapembahasansikap

lemahlenthutbab:48,danAhrmddalamAJ„ws#ed(2/35).
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Sckelompok ulama lainnya be[pendapat bahwa menggapjing
menpinalichlchalinan,danpenggLng.inghausmcmintadinalakandari
kchalinaninKelompokiniberargunentasidengansabdaRasuluttahsAW:

®

4+
®

Jf
t`I:ji

iiE.S; jG ;i u>± a £1±£; :fro ,t±fy .i`J

i;±' `*;3 'YJ J€3 3ti *' F}.' 'jsu: °ei js'

trcp ,®fe * i±f '®c= 3' *; ij' ;:j

®,

t,
®

Jf
4J-G=

•,¢:¢ j=
"Barangsiapayangpadadinnyaterdrpatkezhalinanter.hadap

sndaranya, balk pada kehormatan ataupun harta, maka
hendaklah dia meminta penghalalan kepade sandotranya itu
daTi hal tersebut, sebelum datangrrya hari dinana pada hari
iho tidak ado dinar dan tidak ado pula dirham. Sebagian dari
kchaikan:rryaakandiambtl.J{hadintidckmempunyalkebalkan,
mcha kchurukan scndarctnya clan ditinbtl lalu ditambahkan

pfldrfeharndrmnytz.'mIELAIBultharidarihaditsAbuHt]rairah.
AbuHunirahbelkata,`RasulullchSAWbersabda,

i3ji¥:i±±;:;±3f33>±ir±3:;j±;ij'0.€6~*
i=f a-e Ji=
pts± if i±f

EI

yJ ,G3 a, i*; dyf Ji,

*~ oe;i  crfe jri  a*
•,& J± 3trG

82m.AIBiTharipadapehoahasankezha!inan(2/67)danpadapembahasansikap
lemahlenrfulLbch:QichachpadaHariKianat...(4/134).-



" Barangsiapa yang mempunyai kezhalimnn terhadap

sandaranya,balkpadrkehaTunmxp]aatoup\Lnpndaslesa4caiL

fyang lairnya). rna;ka hendirHch din men;rfua penghalalun.
padrnyadarihalibehariiri.schchrmdiatidckmenailikidinrm.
dantidckprchdirham.JifecLdinmexplan;]hdiunqlsha}i]Lmcha

amal shalihaya itu akan diambil sesual dengan kadar
kezhal:inaan:}fia.T]dgivjihadintidckrmappeyaihdrirkm,n.ckja

keburukan sanduranya ckan dianbil, lalu dibebankan
kapedanya.n33

Halinistrdahd5chalrmpadas]whAafi`hiraandeed=amrmbahas
rirman   Allah   ra.a/a,   :-L=f'jT3LLrr;f±frjgf ji#E£,dl:;=E fB
"JangardahkanLmerlgirabchraorangorungyangg}zgurdijalmAdich

rfu 7aeagiv.,. balfaBzz memafaB rfuf Aidp. " (QF Aali `haan [3]: 169)

DiriwayadmdarihaditsAfrfubalmmsrmapgrhrfummm]riEq
kernudiankedkawanitainibrfuseorapgwrfulinbdy"Alapg]rah
papiapgdyungbajunya."Aisyalbckrfulxpadavtrita]qglinrfu]`Eiduni
telalmap8gLxpjingrys,malraminfalalpEpgivalanpadangp"

Dengandenjkian_satsar-afu]xpgdiriwayafl=andalNaliSAW
mentmjuldranmquggtngjingmenpalrmsdrialkchalinan]ral]gmrfu]at

pelalquw5ibmeninfadiha]allrmdaripa
Adapun pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa

menggxpjinghanyateTjadipchhawhdanfisik,schabpanaiLlz]nratchh
sepckat bahwa orang yang memdch beqzina (kndaLinLm tchadap
kchomatqu\) ifu menapchan kchalinan Cchndap yrm;g dinchih. din

83mA|BiikharipadapchoahasanlBfE!iFngbch:Balapgriapa]pngREdpr]pri
Keala:EE±an trfudap Seseonz]g, Kequdfan Otang ]qug Tirfea!ife lfu]gba]alL]n
KrapliTTminuribtry..,.(2/67).
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dalam hal ini yang diud;wh berhak mengambil kezhaliman itu melalui
had, hingga dia mekyatwhkamya kepada penduh. Kezhaliman ini
bukanlchpadafisikdanbukanpulapadaharta.See;un!gginrrya.drhamhall

ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa kezhalinan itu telj adi pada
kehomatan,fisikdanjugaharta.Allahra'cz/czberfirmantentangorangyang

menuduhberzina:®6;3ja-7;;#tii£Lap'86£TJ;;J`!1j:3L'H`;,b`
"Olch karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka

itulahpedasisiAllehorang-orangyangdusta."(Qs.AnINUNI[24]..13)
RasulullahsAwbersal]da,

Jq', ;;:P j a, a:+ ± *' Ci ¢3: -i+i; *
``Barcngsiapa yang membuat-buat kebohongan pada seorang

mukmim dengan sesuatu yang tidak ado padanya. maka ALllch
akan memguTungrrya di calTan pendnduk neraka. "8` HZLl t]i

tejadibulrmpadahartadanbukanpulafisik.

Adapun pendapat  orang-orang yang mengatakan bahwa
menggunjing merupchan sebuch kezhalinan dan kaffaratnya adelah
memohonkanaxppunanuntukyangdiguoying,sesim8giinnyalrmcFTdra,tehab

melakukan hal yang bertentangan.  Sebab mereka telah menamakan
menggLipjingsebagaikchaliman,kemudianmerekamengatakanbahwa
faBLIrzrm!myaadalahmrmohonkanampunanuntukyangdigtng.ing.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa pemyataan menggngjing
merupakankezhalinantelchmenetapkanadanyaunsurkechalimantchadap

yapgteralalini.Apal]ilaunsurkechalimaninimenapgsudaldietapkan,mcka

pepggLngjingtidakdapatmquchilangkapyakcoualidenganadanyapenchalalan

84  Pengertian hadits ini dinwayatkan oleh Ibnu An-Najar dari Ali dalam 4//amz. 't4/

Kabir(4rs2l).
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dariyapgterzhalinri/tngulig.ingyangdibedkankapadadiinya.Adapunucapan

AIHasan,itubukanlahdalil.SebabNal]iSAWbersabda,

+           ®                                ,                            _,                         ,

a;A ££E;i; Jl; Ji ub± u3 a;±±; ,4±f * ij' .cJrs~ *

``Barangsiapa yang  mempunyai  kezhaliman  terhadap

saudaranya, baik pada kehormatan ataupun harta, maka
hendaklch dia meminta penghalalan kapada soudaranya itu
dari hal tersebut. "

SebagianAhlulllmiberpendapatbahwaterguljingtidakboleh
mchedkanpenchalalankapadaorangyapgmenintanyatrggunjing),sebab
diatidakbolehmenchalalkansesuatuyangAllahharamkan.Diantaramereka

adalahSa'idbinAIMusayyab.Sa'idbinAIMusayyabberkata,"Akutidak

akanmenchalalkanorangyangmenzhahirfu"

Dikatakan kapada Ibnu Sirin,  "Wchai Abu Bakar, orang ini
mcmintamumenchalalkarmyaataskechalinian,yangengkaumempunyalhak

padadirinya.''IbnuSirinberkata,"Akutidakpemalmengharamkanhalitu
atasdirinys,sehinggaakuhamsmenchalalkannya.SesungguhnyaAllahtelch

melarangmenggulijingkapadanya,danakutidckakanpemahmen8halalkan

apayal|gtelahAllahharamkanselamanya."

Naniun hadits Nabi SAW menunjukkan atas dibolehkamya
memberikanpenchalalan,daninimempakanhujjahyangnyata.Pen8halalan

itumenunjukkankasihsayang,daniamerupakansebaSandaribentukmaaf,

sementara Allah  befirman,  E$7J£ ,:;;8 a;fB li; ;i;   "Mafro
barangsiapa memaafocan dan berbuat baik, mcka pahalanya atas

/toHggr#grHJ 4/JaA. " (Qs. Asy-Syuuraa [42] : 10)

iFescmbf./a»:  Tidak termasuk ke  dalam bab  ini  (larangan
mengguljing),menggqujingorangyangfasik,yangterang-terangandan
menampakankefasikannya.Sebabdalamsebuahhaditsdinyatakan:



itf f qu', ciJd= cii i;
"Barangsiapa yang membuang kerudung malu, maka tiada

menggurtying Qiila menceritakan)nya. ''85

RasulullahsAwjugabersabda,

i,a, :;i,jL-' i ,¢ ci >d., ,i+;i
"Itrfui:rkanlchorangyangdurhakamengenalalbyangadapada

dirinya, agar manusia dapat berhati-hati terhadrpnya. ''86

ftygapdenihian,menggqujinginhanyatejadibila(mencedtakah)
orangyangdapatmcmelihandirinya.DiriwayatkandariAIHasanbal]wadia

belkafa,"Adatigaorangyangtidakadakehanmanatasmereka:orangyapg
menunrihavanafinya,orangyangfasiklaedmenan]palrana[efasikannya),
danpemimpin]xpgchalin"AIHasanbedcatasaatAIHajj.ajmeninggrldunia:
`YaAllah,en9kaulchyangmenatikannya,makaputuckanlchkchiasaarmya

ulalanschuahriwayatdinyatakan:cacathya-darikami...."

Ar-Rubai'binShabihmeriwayatkandariAIHasan,diaberkata,
`Bukanlalmengguljing®ilamenceritaken)ahlibid'ah."

Denikianpuladenganucapanmuyangditujukankapadaseorang
hahim,dinanaengrauhendakmemintabanfuarmyaunfukmenganbilhalrmu

dariolapg)rmgmenzhalininur`TulantelahmenchalinkLi,neraxpas(sesuatu)

85 Hadits ini dicant`mhan oleh As-Suyuthi dalam 4/ /amz. '4/ Kabz.r (4/165) dari

riwayatAIKhan`ithidalanAfasaawz.`,4/,4ft/agdandiamenganggaphaditsinid»a`I/;
AI Khathin dalam rarz.Ab Baghdad, Ad-Dailami, mnu Asakir, dan Ibnu An-Najar dari
Anas.

86 Hadits dicantunhan oleh AI Ajaluni dalan Has)!/A/ K[a/zz ` ( 1/106 no. 305) dari
riwayatlbmiAbiAd-Dunya,IbnuAdiy,Ath-Thabrani,danAIKhathibdariMu'awiyah
binHidalAIKhathfoberkatadalamAf-Tom)/z.z,"IIR.AbuYa'ladanyanglaimya,dan
hadits hi tidak sat."
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dariku,men8khianatifu,memukulku,menuduhkuberzina,ataumelakukan

kqjchatantchadapku."Ifubukanlahmengguljing.Paraulamatelchsapakat

atashalitu.Nal>iSAWbersabdadalanihalitu,

]dr al®, -,1,
I,

"Bagi pemilik hak ado perkataan. ''87

BelianbGrsan:

pe#O,Ji;
"Penundaan pembayaran  ftak)  oleh orang yang mampu

(membayarmya) adalch sebuch kezhaliman. ''88

Beliaubersabda,

i=JJkJ i=ir  ir-, ,JL=,}., £J,
``Penangguhan pembayaran hak oleh orang yang manpu

(untukmenbayarn:ya)dapatmenghalalkankehormatannyadan
menj atthkan ha:lou:man terhndapnya. "

Adalah termasuk ke dalam sesuatu yang dihalalkan  (bila

menceritakankeburLhaseseorang)saatmemintafatwa,sapertiucapanllindun

kapadaNabiSAW,"SesungguhnyaAbuSufyanadalahorangyangsangat

87 in. AI Bukhari pada pembahasan penawaran,  bab:  4,  dan pada pembahasan

perwakilanbab:6,Muslinpadapembahasanparoankebun,haditsno.120,danAhmad
dalamAIMusnad(41268).

88EIR.AIBukharipadapembahasanHiwalah,bab:Hivalah,Muslinpadapembchasan

paroan kebun, bab: Pengharaman Penundaan Pembayaran oleh Orang yang Mampu
Membayamya,AbuDaud,At-Tirmidzi,An-Nasa`i,Ad-Darimipadapembahasanjunl-
beli, Ibnu Majah pada pembahasan sedekah, Malik pada pembahasan junl-beli, bab:
Hadits yang Mencakup Piutang dan Pengalihan Utang dari Tanggunggan Seseorang
keTanggunganOranglain,danAhmaddalamA/Mus#ad(2/71).
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kikir.Ihatidckmembedcunaflcahyangdapatmencukupiakudananaldm,

sehinggaalihanismengambilqartanys)tanpasepengctahuannya."Nabi
SAWkenudianbersabdakapadanya,`Ya,ambillah.'fty

DalanhaditsituHindunmenuturkanbahwaAbusufyanitukikir
danalalintchadapnyadanjugaanaknya.Namunbeliautidakmenganggap
Hinchmtelahmengguny.ing,sebabAbusufirantidakmenanhkapedulian

tchadapHindun.AkantetapibeliaumemberikanjawabankapadaHindun
denganmcpgchiakanfatwauntuknya.

Denikianpula(dibolehkanmenceritakankeburukansescorang)

jikamencedtinkeburukannyaitumengandungsuafufaidah,sapchisalrda
behiuL

if :1= £±±; st: f+i j{i lfi3 a` Je i .Jj£±S ifjti ifi
E|

4i-G
•.Adapun Mu'awiych, dia orang yang miskin tidak nei'i'Iqunyai

harta.  Adapun  Abu Jahm,90  dia tidak dapat meletakkan
tongka:trya dart tengkuknya (ringan tangan). "91

89 Hadits Hindtm adalah hadits yang shahih. Hadits ini telah dikemukakan pada

pelhbaharm terdahulu.
9°AbufahmbinHudzaifchbinGhaninbinAmirAIQarasyiAIAdawi.AIBukharidan

sekelonquk ulam lainnya berkata, `Namanya adalch Amir. Menurut satu pendapat,
mmanya adalah Ubaid. Dia temasuk tetua dan pemuka orang-orang Quraisy. Dia
adalahsalahsatudariempatorang,yangdarimerekalahgarisketunmanorang-orang
Quraisy bermila. Dia pun telmasuk salah satu dari ellpat orang yang memakanha
Utsman."Lib.i4/Js'4abaA(4rs5)dan,4/Jsfl.'aabberikutsyarahnya(4/34).

91  Adaptm sabda Rasulullah SAW:

giv#6Caiaiit"Dia tidck dapat meletakkan tongkatnya dari pundckn:ya (ringan tangan). "

Mengenai sabda Rasulullah SAW ini terdapat dua penakwilan:
Perricrma, dia sering melahikan pejalanan.
Kedafa,diaseringmermikulperelxpuan.
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Ucapanbelianinadalalsesuabi]xpgdibolchlraDsehabmaksud
bdiauadalchagrrFrfualbintiQalstidaktckeeoholchkeduanya.Senun
inidikatakanolchAIMulariti.

Kesapuluh.. Finan AIal Th'alaa.. €; "yang sudah matt? '.
FinanAllalinidibacajugad©-I..a;.921.afaAdzhahidirmhadkan
karmamenjadiHha[/darikatai4/Zrfuhjugrbolchdirmhackanka-
lath.4'.4th

MinckalaAllalmenegastrmkqpadamenedrabalrmasalchscorang

darimcnekatidakakansukamemalrmbangkaisandananya,makaAllah
meneruskan penegasan itu dengan berfiman: :!;P!¢ "Jfafa fe»f"/aA

1=

ha7»af 7»erasa /.z/-I.A Aeprdo7z)/t7. " Mcngenai fiman Allah ini ada dua

pdyat:93
Pe77zzma, tentulah kalian merasa jijik mena]ran bangkai. Jika

denikian,makajanganlalkaliansukamengguijing.pengrfuanhilahyang
diriwayatkandariMjald.

Kedeta,tentulalkaliantidaksukamengguljingmanusia,maka
bcncilalmenggqujingmanisia

AI Farra`94 berkata, `Maksud fiman Allah in adalali, maka
sesLmggrinyalraliantidckalkanmerasajijikkapadapqmahajanganlahkalian

|nelcktinpr"

EmllmmMuslinpadapenhahasancerai,At-Tindzipadapembahasannikah,bab:
38,An-Nasa`ipadapenhahasannikah:22,Malikpadapehoaliasancerai,bab:Hadits
tentangNafrahuntukwinitayangDiceral(2/582),danAhnddalani4/Mas»ad(6/
412).

92girtz`chdengantasydidadalahgz+a`chNal',IbmiiAIQa'quSyaihah,danMujahid.
HalinisebagainanayangdijelaaldalanAJAlriha77iarA/yey-B(15/152).

93KeduapendapatinidicarfunhanolchAIMawardidalantafiinya(5/335).
9.mLMa'aniAIQtry`an(3m..



Me,nunrt satu pendapat, redaksi firmanAllah itu benrpa berit4
neun p€trgeiliam,),a rdaleh sebuah perimU" MArsudnla, b€ncilah hal itu.

Selaqiutnlra lrailinat w att aqullah (dan beirratlir' alahkepada Allah)
diatfuftm kep dakatirnatlhka; hAmrral, (maka terilulah kalian memasajijik

kepadanya) itu. Menurut satu pendapat, kalimat wattaqullah (dan
bertdrwalah kepada Allah) diathafkan kepada firman-Nya: lj;pi
"Jauhilah, " don ir:A{S "Dan janganlah kamu mencari-cari
l<esalahan orang lain." 'f:+lirtl'csl "sesungguhnya Allah Maha
Penerima tobat lagi Maha Penycyang."

x.imanAlhh:

llSs 6*.'5:'t+s *ls ft ;', },tu Gyo$i $a

"Hai manusio, sesunggahnya Kami menciptakan lwmu dori
seorang laHJoH dan seorang perernpaan don menjadikon
kamu berbongsa-bangsa dan bersuktt-suhtt sapcya kama

saling kenal-mengenol sesungguhnya orsng yong paling malio
di ontora kmu di sisiAlloh islah orung yang paling tohwa di

antoro hontu. Saungguhnyo Allah Moha mengtuhui
lqi Maha Mengenol'

(Qs.Al Huiureet [a9f : 13)

Ddm a5a ini dibahas tujuh masalah

Pqtona:FrmanAltah Ta'ala, ;jrlS fi n Sfrl| Q t riti &
" Hai manusia, sesnguhryn Kami menciptakan kmru dori s eorang laki-

'+ d;1fr '4 -#f fi + XAI$lWq
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laki dan seor@tg perempuan, " yfuiAdarn dan Hawa.

Ad ini ditunnrkan tentmgAbu llindtur krilah png dituturkan oleh

Abu Daud dalmr btab Al Maraasil: Amr bin Utsnan dzn Katsir bin Ilbaid

menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Baqiyah bin Al rf,falid

menceritakm kqadakmd, diabertata: Az-Zuhi menceritalcm kepada kanri,

dia berkata, 'S.asulullah SAW merrerintahkan Bani Bayadhah untuk

mengawinkmAbullindun dengro seorangp€rcmpum6ri talangm mereka

Mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah SArfrf, '@aruskah) kami

mengarinkm prfri kami dengm hdak kami?'Allah',42n wo Jallakemudian

menurunkan 
^y 

t (.:,1'i"'l;:t+S *'L ft ; 3e (l',,€ti $L'not
manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki

dan seorang penempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa' ."et

Az-hffiberkata,'Alllat ini ditunrnkan secara l*rusus tentang Abu

IIindlL"

Menunrt satu pendryat apt ini diturunkan tentang Tsabit bin Qais

bin Syamas dan ucapannya kepada orang yang tidak merrberikan tempat

pada diriqra: "Anak si fulanah," dimrna Nabi kemudian bertanya: " Siapa

yang merytekikan Fulanah?" Tsabit Menj awab, "Say4 wahai Rasulullah."

Nabi bersaMa kepadanp, " Lihatlah waj ah orang-orang l'r2." Tsabit melihat

(wajalr mereka), lalu Rasulullah bertanya "Apa yang engkau lihat?" Tsabit

menjawab, "rqku melihat yang putih, hitam dan merah." Nabi bersabda,

" Sesungguhnya engkau tidak dapat mengungguli mereka kccttali dengan

lcetalu,aan'e Maka turunlah pada Tsabit ayat ini, sementara pada orang

yang tidakmemberitran tempatkepadarryatunrn alaf U tll Vn A-fi (L
C';JJ| 3.lt+:ii7{ "Hai orang-orang beriman apabila kamu

s Lrh. Lubab An-Nuqul, h. 407.
% Lth. Asbab An-Nurul karyaAl Wahidi, h. 295.

Tafsir At Qurthubi



dikatakan kcpadornu: 'Bolapang-lapanglah dalam majlis'." (Qs. Al
MqirElit,rh[58]: 1l)

IbnuAbbas Hata,'?ada hari penakhrkan kota Malkah, Nabi

SArilmaeridahlmBital n ft ke es IGtah kemtrdimmengrmmdrrglrm

a'tzro.. Atab bin usaid bin Abi Al Ish b€ttat4'segala puji bagi Allah png
Elahmeltga'ntil Edlorsc'-gga diati+dkm€lihdhili ini'AlllaiBbinHisjfian
bedmfi4'Muh*mmad tidak menemukm mu'adzin selain dari gagak hitarr
ini.' s"hail binAm bertara,'JikaAllah meirghendaki scsuafir, Dia akan

mengubah sesuatu itu'Abu SuSar bertatq'Aku tidak akan mengatakan

apapun, karena takut Alhm langit akan memberitahukannya (kepada

Muhammad).'Malaikat Jibril kemudian datmg kepada Nabi SAW dan

memberitahukm qayagm€rcIra tat^t Fn k?adabeliaL Beliau mmaggil
mer,eka dan bertmya tentang apa yang mereka katakan, lalu mereka pun

mengalod itu lvlaloAllah pun m€nunmlon ayat inie guna melarang mereka

dai @ gris k€hmmm da bmy* hata, serta melamg

merr*a mengmgry hinz tr'hedap ormg-ordqg miskin- Sebab p1g melrj adi

ukuran adalah ketakrvae" Maksud firmanAllah tersebut adalah, semua

rnmusiaitub€reldaiAd@ dmllawa Sesrnggutqakemtrliam ituka€ma

ketakvram-"

Dalm- Snot At-Ihrrri&it€r'd@ s$uah ha&Is 1mg diriwaya&an

dari Ibnu Umr, bahwa Rasuhrllah SAwb€dahutbah di lvla&*ah:

W6, .rb.6.;lt -,*'6I.'{r\f i; 3rr '01 
],61 6,;

e
?:,7

,. '-r.
1. )\*-t

a '-t -rfl '.f,
^.j,ti*)

'#|# roi,!,
ri ,hr JG ,qr; cr, i',7

'.-60 w7.
rltj ,it S?

t,
Y. ,J

n Lfr,. As bab An-Nuzul \atyAl Wahidi h- 29 5, dalbtab Lubab An-Nuqul, h. 407 .
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6, ti,i

aiYa.

" Walai manusia, s eswtgtfutya Allal, telah menghihngkan dari

kalian aib jahiliyah dan kebanggaannya terhadap nenek

moyangnya. Manusia itu ada dua bagian: (I) orang yang

bertakwa lagi mulia menurtt Allah dan orang yang durhaka,

sengsara lagi hina menurut Allah. Manusia adalah anak anan

Adam, dan Allah menciptakan Adam dari tanah. Allah

berfirman, 'Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan

kamu dari seorang lakiJaki dan seorang perempuan dan

menj adikan knmu berbangsa-bangs a dan bersuhr-sulat supaya

lramu saling kenal-mengenal. Seswtguhnya orang yang paling

mulia di antara kamu di sis i Allah ialah orang yang paling talcwa

di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi

Maha Matgilaf .'4 HR At-T'umidzi dai hadir Abfullah bin Ja'frq

al,ahAli binAJ Madini, dan dia adalah orang yang dha'f,dimana

dia dianggry dlu' if olehYahyabin Ivfa'in dan png lainn1'a"

Hadits itujuga diriwaptkan olehAth-Thabari dalam kitab Adab

An-Nufits : Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku: dia berkata: Isma' il
me,nceritakan kepada karrri, dia berkata: Sa'id bin Al Jariri menceritakan

kepada kami daiAbu Nadhrah, dia berkata: Orang 1mg mengbadiri khutbatr

Rasulullatr SAW di Mina, di tengah hari Tasyriq, menceritakan kepadaku

atau kepada kami, dan saat itu beliau berada di atas rmta Beliau bersabda,

et HR Imarnfif,61d dalan Al Musnad (4524).

,jpj
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Jb, t tt ,4rr lrf 'tp U5'8, olvf ,,Or r;fu

J. I;a!'yi ,ir ,b ,',,-*,1, ,;; e i.A
tl=lri $ yf ,6$b'''g;?f * ;* \,:#l

"Volroi ntrzar.sit+; se&ngu@a lbhanmu adalah

satu dan sangaluryn rrraprgrrru adalal, safit Camkanlah

balwo frdok ada kaonaan bagi fugsa Arab atas non-Arab

dan no*rlrub aos fugsa,tlrab, ftdah ada kcutamaan bagi
fultt hitan aos fulit merah dm h.lit nqah atas htlit hitam

kecuali katena takwa. Camkanlah, apakah aku sudah
,rrqr@rpdl@r? "Pua sahabat merrjaurab,'Ya" Beliau tersaUAa,

+.er i.rg' &
"Hendaldohyogtndir nqyanpAtrn (Iul ini) kqada yang

tidalchadir,",

Dalm hal tui pn Ud@ hadits yog diriqraydtrm dari Malik Al
Asy'ari, dia bertm, ?amhthh SAW bersabda,

il vi '€"F d;t; slgt J p Y tur Lt

ok';t,6:fi J N;*3 g:;t J\o:r,&cl
i|&ti i:'1';.'A q:,;r. h,',F CP "* G d

:€Udjl
"Sesutguhaya Allah tidak mernarrdmg kedudukan kalian,

garis lrctuutor lalian, tubuh kalian, dan tidak pula hana

e Hadis ini dicamh'. okhAlAlusi &ln k h Al Ma'oti (81194) dari riurayatAl
Baihaqi dan lb,mr Itiludruft-
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kalian. Akan tetapi Allah itu memandang hati kalian. Maka

barangsiapa yang mempunyai hati yang baik, Allah akan

merosa sayang lcepadatrya. Sesungguhnya kalian adalah anak

aru Adam, dan yang paling disukai Allah di antara lcalian

adalah yang pahng betakwa di antara kalian."tN

Dalm hal ini, Ali memiliki pemptaan png baik, dan ini dikenal

secara luas dari qnaimya:

);;\rt?',f i:l
i6t;*l+Cft

t.r-
,t7ltr'r;su n t:ar-

iyi,s:"ilt d.,sllt ,y
t az aj:+ Jr:;tri *b Jv:y)
ir:*i*l' ..pfu, cyaryl-' y '

;G?1 ptb}'uai
ku'r0rl, *.rK';,'c'd>l'u'i"r;; ty

,*Y.#lrttfu.rl HtY
'^X-,:6 11 U;t ik'rtir. ,.
W-okca;t,f v:

"Manusia itu setara dengan manusia lainnya dari sisi kesamaannya.

,4yah mereka adalah Adam dan ibu (mereka) adalah Hawa.

Jiwa sama dengan jiwa (yang lain), dan roh pun sama (dengan roh

yanglam).

(Ia) adalah lul terbesar yang diciptakan pada merelca, juga anggota

tubuh.

ro Hadits ini diperkuat oleh hadits Muslim di mrka:

... '€.rlt:'ii* 4,I+{iirr i,1

"Sesunggulmya Allah itu tidak memandang rupa dan harta kalian...."

Tafsir At Qurthubi f''t



Jika mercka menwqroi sesrntuyong berharya dari asalnya (bawaan)

yang dapt rrraeka bangakan, itu adalah tanah dan ain

Kantanaot itu hay milik orang-orang yang mempnyai
pargaalarur. Seswgubrya mercka yang

berada pada pefiotjuk adalah orang-orang yang dapat menberikan
' petunjukbgiorang-orangyangmencaripetunjrk

Kemampuan setiap orang itu adalah sesuatu yang dapat

dikajakannya dengan baih

dan mereka memryrryai tanda atas pekerjaan-pekcrjaannya.

Lawan setiap orong adalah sestmfityang tidak dikctahuinya.

Dan orang-orang ywtg ddak tahu adalah musuh orang-orang yang

,nsnryrryai pengetahun. "

Kdua:Dalnald ini Allah meajelaskm bahwa Dia menciphkan

malfiluk-Nya dri sormg laki-laki dm s@rmg p@uan. Dmikim pula

dengan rya yang tettAllahjelaskm di awal surahAn-Nisaa'.r0r

Seandain5raAtlah mengfuendaki, makaAllah d4at menciptakan

makhluk-Nya dai sehin laki-laki dmpqum, s€p€rtiAllah menciptakan

Adarn, atau dai sehin lati-laki sa€rtiAllah n€ncbtakm Isa atau dai selain

p€rempuan s€p€rti Alhmeociptakm llawa yang hanrra dari salah satunya

saja Hal pngjaiz (boldAnmgkinterjadi) dalam kekuasaanAllah ini tidak

bertentangan dengm dcsisteosi yang ada Diriwayatkan bahwa Allah
menciptakan IrawahmyadaiAd@ yakni dari salah satu tulang rusuknya

png dicabut. Bolehjadi itumenpakmbagian dari ini. Dqnikianlah yang

dikatakan oleh Ibnu Al Arabi

r0r Lih Tafsir surahAr.Nisae'ayat l.
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Kdiga: Nlahm€ociptakm matfiluk-Nya --{ai persilagm laki-

laki dan perempu+ bemasabnasab, bermfrga-mrga, bemrku-suku dm
bqbmgs&bmgpa Dui iurlahAllahmtrbtal@ peareoam di Ma medca,

dan mengadakm regene,rasi bagi merekg derni sebuah hilrmah yang telah

Allah td*m-Alahlah ),mg l*,ih mengdahui lrikmnh tersehll

Oleh kareira itu, setiap orang akan dinisbatkan pada garis

keurunm5a-Apabila sesmmgmenafikm gilis ke0mmm sffiag laimla,
maka dia harus dijatuhi hukuman karena dia telah menuduh berzin1
sebagaimana halqra dia menafikan orang itg dari keloryok dm stafi15nla,

(misalnya)dengm kepadaormgArab:wahaimArab,atau

mengucrykm kepada non-Arab: wahai orangArab.

Kanryot: Sekelompok rrlama dari generasi pendahhberpendryat

bahwa janin itu terbentuk dari spemra laki-laki fmtm) sqia Janin itu
be*mbmgdirlalem rahimibudmmengmrbil drahlmgadadi sma Merrdra

berargume,ntasi de,ngan firman Allah Ta'ala, @y)tihf;il
A 6 $ n'rfiJ{j "Bukankah Kami menciptakan karnu dari air lnng
hina? Kemudian Kami letaklran dia dalam tempatyang kokoh (rahim)."

(Qs. Al Mursalaat 17 8l: 2Gl2l)

Juga firman Allah Ta'ala, @y ,,C;# n 'ili J+ 11

"Kemudian Dia menjadikan kcturtnannya dari saripati air yang hina. "
(Qs.As-Sajdah [32]: 8)

Serta firman Allaha Ta'ala, @.8 f ,;iiLIb6tl
"Bukanknh dia dahulu setetes mani yang ditumpahlan (kc dalam

rahim). " (Qs. AI Qiyamah [75] : 37) FirmanAllatr ihr men4iukkan bahwa

itl hmyalah dari sahr sperma saja

Nmun pend4 at yang s hahii dalam masalah ini adalah pendapat

yang menptakan bahwa pe,nciptaan itu dari sperma laki-laki (iantan) dan

sp€mna perempuan (betina). Hal ini berdasadm kepada alat ini. Sebab ayat



ini me,lupakm nash (dal-ryr masalatr penciptaan) yang tidak mengandung

pemacwita.

-Jugaberrdasdm@dafirnan AlTahIh'ala, @pr; iC n aF
@vr.iint,rrlrt ,F.:, iF "Dia diciptakan dari air yang
dipancarkan, yatg kcfuo dui antara tulang sulbi dan tulang dada."
(Qs. Ath-Thaaiq [8(l: G7)- Yarkni, dari tulang sulbi lakiJaki dan tulang dada

percrnpuan- Hal ini sebagaimma ymg akm dijelaskan nanti.

Adapm argumentasi Srang mereka kerrukakan, maka tidaklah

berlebihmjikaAllahmenytbrdrm bahwa Da menciptakan manusia dari air

mani, dari sari pati (tmah) dmdari qperma namrmAllatr tidak menisbatkan

penciptaan itu hanya kepada salah satu dari kedua orangtua saja. Hal itu
menuqiukkan bahu/a air mrni dan sari pati (tanah) itu adalah milik keduanlq

danspermaituprmbersrmberdaikeduanyra,berrdasarkan-kepadapetunjuk

yang telah krni sebrdrm- Jlgakrena seorang wmita itu prm mengeluarkan

sperma, srebagaimen^ hahya laki-laki. Dari itulah terjadi kemdripan (antra
aak dengm ibu bryaknya) sbagaimana ymg telah dijelaskan di alfiir surah

Asy-Syuuraat@

AllahberfirmmrerrmrgkisahNabi NuhAS: if & {6 rJEfLt

@ jrri 33 "Moko bertan*lah air-air itu untuk suatu urusan yang

sungguh telah ditetqkot" Dalam hal ini, sesungguhnya yang dimaksud

dengan'6i1-ai1itu adalah airhrjmdan airtmah" Sebab pertemuan itu haqra

tedadi pada dua keloryok OIeh karena itu tidak dapat diingkari bila

@ W ,t i {,e n '15. i;; I "Kemudian Dia menjadikan

lretunrnannya dari swipi air yang hina." sedangkan yang dimaksud

dari firman Allah Ta'ala, @W;C,;|rE)Lfi "Bukonkah Kami
menciptakan koru dui ab 1mry hina?, " (Qs. Al Mursalaat 17 8l: 2}),adalatr

r@ Lih" Taftir surahAsy-Sruee, ayat 50.
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dua air. Wallahu a'larn.

Kelima: Firman Allah Ta'ala, "rhA.,t:36f i,fk3
"Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersulat-sulru supaya

lramu saling kenal-mengenal. " asy-qru'uub adalahpucuk kabilah, seperti

Rabi' alr, Mudhar, Aus dan Khazraj. Bentuk hurggalnla adalah Sya' bun (L)it
-{relngan fathah hwuf syin). Dinamakan demikian, sebab mereka itu

bercabang-cabang seperti bercabangnya datran pohon. Asy-Sya' b adalah

termasuk kata )aE memiliki matcra saling berlawarar Dikatakan:,Sya' abtuJtu

(alar mengumpulkannya), jika aku mengumpulkannya. Dikatakan pula,

Sya' abnhu (aht mencerai-beraikannya). jika aku me,ncerai-beraikannya.

Oleh karena itu, kematian disebut.qyn 'uub, sebab ia adalah sesuatu yang

dapatmemisaltkan.

Adapun l.qy-Syf ' b, ia adalahj alan di gunung. B entuk j amalarya

adalahAsy-Syi'aab. Al Jauhari berkata, "Asy-Sya 'D adalah sesuatu yang

bercabang-cabang, yaitu kabilah-kabilah Arab dan non-Arab. Bentuk

jamaknya adalah Asy-Syu'uub. Adaptn Asy-Syu'uubilryah, ia adalah

kelompok yang memandang bahwa bangsa Arab itu tidak lebih baik dari

pada non-Arab."Adapun kataAsy-Syt'uubb yang terdapat dalam sebuatr

hadits: *t y Ft'u >V3Ll "Boh*, seorang lelaki dari tralangan non-

Arab masuklslam," yangdimaksud adalatt non-Arab. Asy-Sya? adalatl

kabilatr besar. Ia adalah kabilah besar yang kepadanyalah orang-orang itu

dinisbatkan, yalari dihimprm dan disatukan"

Ibnu Abbas berkata, " Agt- 51ru' uzD adalah mayoritas (Al Jumhur),

sqettt Mudhar dan kabilatr-kabilahAftmdz (kabilatr-kabilatr kecil). "

Mujahid berkat4 "Asy-Sry'uub adalahyangjauh dari sisi garis

keturunannya. Sedangkan al qabaa )/tidak demikian." Dari Mujahid juga

diriwaptkan bahwa Asy- Syt' ntb adalahgaris ketunman terdekat." P endryat

inipun dikemukakan oleh Qatadah. Pendapat pngpertama diriwaptkan dari

[19!,141 gy't!,!i I f'rlD



Mujahid olehAl Mahdawi, sedangkan pendapat yang kedua diriwayatkan

dari Muj ahid oleh Al Mawardi.

Me,nurut satu pendap at, Asy-Syt'uub adalahorang Arab Yaman

yang berasal dari Qatrthan. Sedangkan Qabiilah adalatr yang berasal dari

Rabi'alL Mudhar, dar selunrh ketunmanA&rar.

Me,nurut pendapat png lairq Asy- Syt' uub adalah ketur, uran non-

Arab, sedangkan al qabaafl adalah ketunman bangsaArab.

Ibnu Abbas berkata dalam sebuatr riwayat : " Asy- 51ru' uub adalah

mawali, sedangkan al qabaa'il adalatr bangsaArab."

Al Qusfiri berkat4 "Jika berdasarkan ke,pada hal ini, maka a.qy-

syu'uub adalah orang-orang yang tidak diketatrui asal garis ketunmanny4

seperti orang-orang krdia, JabalB danAt-Turk Sedangkan al qabaa'il

adalatr orang-orang Arab."

Al Mawardits berkata, "Ada kemungkinan asy-sry'uub adalah

oru€-orang yary dinisbatkan ke beftagai da€rah datjalaFjalan pegunungan.

Sedangkan al qabaa'i, adatah orang-orang yang berserikat pada garis

ketunrnam5a-"

Penpirbed<ata

la t t c c t?. tc i?t'*ttt;tq ,;i Ss"* ti:;::
"Dan merelra berpencar ke b*bagaiwilayah. Maka di setiap pulau,

ada Amirttl Mubninin dan Mimbar"

Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Al Kalbi dari ayahryra : "Asy-

Sya'b itu lebih besar dari pada al qabiilah, baru kemudiatAl Fashiilah,

I alu A I Imaarah, keimudian A I B at hn, banr kemudi at Al F a ldtidz. "

r03 Jabal adalah sekelonpok drn segolo4gan manusia, dan di sana ada banyak bahasa.
tor Lih. Tafsir Al Mmtardi (51336).
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Me,nunrtsatuperdapat,Asy-Syab,laltalqabiilah,lalualimaarah,

lalu Al B athn, lalu Al F akhidz, lalu Al F ashiilah, laht Al Asyiirah.

Susunan tersebut disenandrmgfan oleh sebagian sastrawan:

'#r i lltr A$re
lir'ri1:, tiri 'li';Jit, Lj";
*tt;;

;'fti;Pt)ii
-j' A ir*.tt r;F i

""*i,;;.rJl ri&i ';iit1 ,-L A,,f
" Datangilah Asy-Sya'4 sebab merekalah penduduk yang paling banyak

jumlahnya dalam hitungannya, kemudian Kabilah-

Kemudian Imarah menyusuhtya, kcmtdian Bathn, Fat*dz setelahnya,

danFashiilah.

Kemudian orang-orang setelahnya, yaitu Asyirah. Akan tetapi, ia

lebih sedikit dari apa yang telah kami sebutkan-"

Keenam: Firman Allah Ta'ala, '#ill ry'k?iltl
"sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah

ialah orang yang paling takwa di antara kamu. " FirmanAllah ini sudatt

dij elaskan pada suratr Az-Zulfinrf, ketika menrbatras firman Allatt Ta' ala,

'q'A:aifl Xty "Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar

adalah suatu kcmuliaan besar bagimu dan bagi kaummu. " (Qs. Az-

Zulfiruf [43): M).Dalam ayat ini terdapat dalil yang menrurjull<an batrwa

sesungguhnya ketal<rraan-lah yang dipandang oleh Allah dan Rasul-Nya,

bukanlatr kedudukan dan garis ketunrnao-

FirmanAllah itu dibaca pula de,ngan: i( -yakni denganp tlwhhurltrf

hamzah,tos seolah-olah ditanyakan: t+L.!l! ?tfr;-t f. "Mengapa

tos Qira'ah irri dicantumkan oleh Az-Zarnakhsyari dalam Al Kasysyaf (4116), dan

qira' ah ini merupakan qira' ah yang mutawatir.
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'#lyf'Gif !t+&;tL*
"Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di antara

lralian di sisi Allah adalah orang yang paling bertalcwa di antara

lcalian, bukan orang yang paling baik garis lcetutanannya di
antara kalian."

Dalam Sunan At-Tirmidziterrdryat sebuah hadits prry diriwayatkan

dari Samuralu dariNabi SA\ry, beliaubersabd4

,s:rtl i,*tiicir I ;,;.jr
"Keturunan adalah harta, sedangkan kemuliaan adalah

lretalwaan. "'6 At-Tirmi&i berkata'Tladits ini adalah hadits hasan gharib

shahih."Pasalny4halituterpulangpadafi rmanAllahTa'ala,.K?1'ol

#i iit ',tag "sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu

di sisi Allah ialah orangyang paling tqlcwa di antara kamtt."

Diriwayatkan dai Nabi SAIW, beliau bersaM4

{stirtbk-ol';l;
"Barangsiapa yang ingin menjadi manwia paling mulia, maka

hendaHah dia bertakwa kcpada Allah."

Makna talora adalah memelihra ketentuan-kete,lrtuan AltalL baik

itu benrpa perintah maupun hangan, menyifrti diri sendiri dengan sifat-sifat

ngharus eqgkaujadikmsifatdirimldemengfiodri rya ngAlla]rlarang

16 Hadits ini dicantumkan olehAt-Tirmidzi pada pcnrbahasan tafsir (5/3 90 no.327 l),
Ibnu Majah pada pembahasan Zuhud, bab: 14, Ahrna d dalam At Musnad (Sl l).

seseorang tidak boleh membangga-banggakan

D[iawab:

garis keturunan? "

dll di#

trr,



atas dirimu. HaI ini sudatr dijelaskan padapernbatrasan yang lain.

Dalam sebuah hadits yang diriwalatkan dari Abu Hr.rairatU dad Nabi

SAW,beliaubersabda,

(. 
-1 & r,u'.k" j\*r4t t;,s'4 sa iit't:y

,Dn;r i>ti ti'-fr tf vr'gt,idf'8,f(Ua
tc;iJt Gl o';;,It ul ;rk:;1 eft'o4 {ti ;l
"sesungguhnya Allah Ta'ala akan berfirman pada hari Kiamat

kelak: 'sesungguhnya aku telah membuat nasab (garis

keturunan), dan kalian pun telah membuat nasab' Aku

lremudian menjadilun orangyangpaling mulia di antara lcalian

adalah orang yang paling bertah,va di antara knlian, namun

lralian menolak keanali mengatakan (bahwa orang yang paling

mulia) adatahfulan binfulan. Hari ini, alw alcan mengangkat

nasablat dan merendahkan nasab kalian. Dimanakah orang-

orang yang bertalatta itu? Dimanakah orang-orang yang

bertalcwa itu? "'

Ath-Thabari meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, bahwa

Rasulullah SAW bersabda"

,;'ua.jf '*:;,su-'Jl1 y$t ii o:At A$iLl
'&J, j ri,,);J6fuq o'&r,J[-L'Yt4 .,st 6-f ', Jl> " u

.t i5;i uk,i'y1u,:H U o'j'-fi
"sesungguhnya para kekasihht di hari Kiamat kelak adalah

orang-orang yang bertala,va, meskipun garis keturunan(ht)

delcat dengan garis keturunan(nya). Manusia datang dengan

membawa amal-amal(nya), sedang lmlian datang dengan

t?,

@



membawa dunia yang lulian piful di pundak kalian. Kalian

berlcata,'Wahai Muhammad.' Lalu aht berkata,' DemiWanlah,

demikianlah'."'07 Beliau berpaling pada kedua sisinya.

Dalam Shahih Muslim terdapat hadits yang diriwayatkan oleh

AMullah binAmr, dia berkat4 "Aku meirde,ngar denganjelas dan tidak samr
batrwa Rasulullah SAW bemsabda

"Sesungguhnya kehnrya ayahht bukanlah kekasihht, karena

lrel@sihfu adalah Allah dan orang-orang shalih dari lraum

fiubninin."tM

Diriwalafkan dari Abu HurairalU batrwa Nabi SAW pemah ditarryra:

"Siapakah orang yang paling mulia?" Beliau menjawab,'Yusufbin Ya'qub

bin Ishaq bin Ibratrim." Para sahabat berkat4'lkmi tidak bertanya padamu

tentang hal ini." Beliau bersabda'Tika demikian, maka orang yang paling

mulia di antara mereka di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di
antara mereka" Para sahabatbqkat4'l(ami tidakbertanyapadamu tentang

hal ini." Beliau bersabd4 '"Ibntang bargsaArab? Ormg 1ag terbaik di antara

merekapadamasajahiliph adalah orangymgteftaikdi antaramerreka setelah

masuk Islam jika mereka paham."rD Ketika itulatr mereka bersenandung:

ro Hadits ini dicantumkan olehAlAlusi dabmRuh Al Ma'ani (81195) dari riwayat
Ath-Thabrani, dan Ibnu Mardawaih dariAbu Htsairah.

r0r HR. Muslim pada pembahasan iman, bab: Mengasihi Orang-orang yang Beriman
danMerrboikotserta MembebaskanDiridari SelainMcreka (l/197), d"ndtr6s66"1u-
Al Musnad(41203).

'D Hadits ini terdapat dalam Shahih Al Bukluri,bab: J,iItL (,1 'otl:i eV ,nat
manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu, " (Qs. Al Hujuraat 14e;: 13) dengan
redaksi: Khiyaaruhtm (orangyang terbaik di antara kalian).

*ti$trAr$ slJilyeit Cy.i?',

Surah Al Hujuuratr rr l'l



',;oJl. i, ,y 
ti,t Al''-, lxSt'rL; CUr, t..- L'-

G;at'.a;, iri i ytt'c?nr ;v;
"Apa yang akan ditahtkan oleh r"oroig hamba dengan kemuliaan

karena keluyaan.

Sesungguhnya kemuliaanyang paling tinggi adalah milik orang-orang

yang bertalova.

Barangsiapa yang mengenal Allah, kemudian pengenalannya

terhadap Allah tidak dapat membuatnya cuhry (dari selain-Nya),

maka itulah orang yang celaka."

Ketujuh: Ath-Thabari menuturkan: Umar bin Muhammad

me,nceritakan kepadaku, dia berkata: Llbaid bin Ishaq Al Athar menceritakan

kepada kami, dia berkata: Mandal binAli menceritakan kepada kami dari

Tsaw bin Yazi4 dari Salim binAbiAl Ia'4 dia berkata "Seorang lelaki Anshar

me,ngawini seoftmgperempuan, kemudian dia dicela karena garis kefirnrnan

perempuan itu. Lelaki itu berkat4 "Sesungguhnya aku tidak menikatrinya

karena garis keturunannya, akan tetapi aku menikatrinya kare,na 4gama dan

budi pekertinya." Nabi SAW bersabda kepada lelaki itu,

irt.,i: i..-*Ll Ji'u'J'k'lf'l!/;- Y

*Iidak ada yang oko, *"*uOOoror*r*u bila engkau tidak

menjadi bagian dari keluarga Hajibtto bin Zurara&." Setelah itu, Nabi

SAWbersabdq
,1 /ac./4Oc <1,p.,t',r,24t ."rei f*jt, ie Sat atg?tt o1

i; ipt Cl * -b ?) n,?rtt y,-^\f1 -4$r

.-bc;t
rr0 Dia adalah Hajib bin Zvarah binAdas bin ZaidAd-Darimi At-Tamimi. Hal ini

sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Ishabah (l 1273).

l
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"Sesungguhnya Allah Tabaaraka wa Ta'ala datang dengan

membawa agama Islam, kcmudian karcnanya Dia mengangkat

yang hina, menyempurnalcan yang kurang, dan menghilangkan

celaan. Maka tidak ada celaan atas seorang muslim.

Sesungguhnya celaan itu adalah celaan jahiliyyah. "

Nabi SAWbersabd4

.fif q,'€aLf:, itir;J o'rti'rfI;l! ;1.
" Sesunggnhnya alat benar-benar mmgharapka, *"ni aai o*ng

yang paling takut di antara kalian kepada Allah, dan orang
yang paling tahu di antara kalian terhadap sesuatu yang paling
dapat menjadikan bertalcwa. " Oleh karena itu, beliau menjadi

manusia png paling mulia di sisiAllatr Ih'ala

IbnuAl Arabir I I berkat4 
(Tnilah 

yang diperhatikan oleh Imam Malik
dalammasalahlanfu'dalampemitatm."Abdullah darilmam

Malik: seorang budak dapat mengawini seorang wanita Arab. Dia
berargumentasi dengan alxat ini. SerrentaraAbu Hanifatr danAsy-Syaf i
berkata "Garis ketruunan dan hartaperlu dipertratikar." Dalam sebuahhadits

slnhih ywrgdiriwayatkan dariAiqrah dinlatakan bahwa Hudzaifatr bin Utbatr

bin Rabi'ah -dia turut serta dalam perang Badar bersama Nabi SAW-
mengadopsi salim dar menikatrkamryra k€pada Hindurt puti saudararryra yaitu

Al walid bin utbah bin Rabi' ab, padatral salim adalah budak seorang wanita

Anshar. I 12 dan Dhuba'atr binti Az-Z's,atr yangmeqiadi ishi Al Miqdad bin Al
As\rad.

ttt LiTn. Ahkam Al Qur'an (4ll?26).
rr2 HR. Al Bukhari pada pembahasan nikah, bab: 15, Abu Daud pada pembahasan

nikah: 9,An-Nasa'i: 9,Ad-Darimi: 52, Malikpada pembahasan susuan: 13, denAhmad
dalam A I Mus nad (6 I 20 l).
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Menurut saya (Al eurthubi), juga saudara perempuan
Abdurrahrnan binAufyang menjadi istri Bilal, serta Zainab binti Jahsy yang
menjadi is;ti Zaid bin Haritsatr. Hat ini menunjul*an bahwa seorang budak itu
boleh menikahi seorang wanitaArab. Dalam hal ini, kufu, (kesetaraan) png
harus diperhatikan adalah kesetaraan dalam hal agama. Dalil atas hal itu
-juga- adalah hadits yang diriwayatkan oleh Satrl bin sa,d dalam shahih At
BuWtari, bahwa ada seorang lelaki yang melintas kepada Nabi SAW,
kemudian beliau bertany4'Bagaimana pendapat kalian tentang orang ini?',
Mereka menjawab, "sepatutnya jika dia melamar dinikatrkan, jika dia
memohon dikabulkan, danjika dia berbicara dide,ngarkan.,, Beliau terdiam.
Seorang lelaki dari kalangan miskin kemudian menghadap beliag lalu beliau
bertanla,'tsagaimanapendapat kalian tentarg orang ini?,, Merekamerjawab,
"S epatutrya j ika dia melamar tidak dinikahkan, jika dia memohon tidak
dikabulkan, dan jika dia berbicara tidak didengarkan.', Rasulullah sAw
kemudian bersabd4 "orang ini lebih baik dari seisi bumi sepefii ini.,,tt3

Rasulullah SAW bersabda,

ti#+- y": i.:-Vrtt4#rQ,uJ. if;t 5X
.:!t* U.; a|tSt ,rt4',r);t

"Wanita itu dinikahi karena hortooyr, k""ontikonnya,
agamanya -dalam satu riwayat- dan garis keturunan/
kedudukannya. Nikahitah wanita yang memiliki agama
(Shalihah), nis caya engkau akan bentntung.,' t t 1

. 
tr3 HR. Al Bukhari pada pembahasan nikab, bab: 15 dan pada peurbahasan sikap

Ie'nah lembut, bab: 16, dan Ibnu Majah pada pembahasan Zulud, bab: 5.
rra HR. Para irnam hadits: At Bukhari, Musfim, Abu Dau4 An-Nasa.i, Ibnu MajalL dan

Ibnu Hibban dari Abu Huraira[ serta Ad-Darimi dari Jabir. Lth. Al jami' Al iabir (2/
t22q.
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Salman pe,natr melamar puteri Abu Bakar, kemudian Abu Bakar

mengabulkaurya Salman juga pematr melamar puti Umaq namun Umar

membuatrya kacau. Setelah itq Umar mexninta Salman untuk menikatri

putirya, nmrun Salman memolak

Bilal pernahmelamar puteriAl Bukair, nmlrn saudara-satrdararryra

me,nolak Bilal bedota kepada Rasulullah SAW,'.\ilahai Rasulullab apa )ang

aku temukan dari Bani Al Bukair. Aku melamar saudara p€rempuan merek4

nirmun mereka me,nolakku dan menpkitiku." Rasulullah marah karena

(penolakan terhadap) Bilal itu. Berita itu pun sampai ke,pada mereka, lalu

mereka kemudian mendatangi saudara perempuan merek4 lalu mereka

bertanya, "Apa penyebabnya?" Saudara perempuan mereka menjawab,

'tIrusanku berada di tangan Rasulullah." Maka mereka pun me,ngawinkan

saudarape,rempuannya itu. Nabi SAWbersabda tentangAbu Hindm ketika

dia membekam beliau: "Nilcahkanlah oleh kalian kepada Abu Hindun,

nilrahlranlah oleh kalian kepadanya."il5Abu Hindun adalah budak Bani

Bayadhah"

Ad-Draquthni meriwayaflrm dad hadits Az-hhi, dari Urwa[ dari

Aiqa[ bahwaAbu Hindrm budak Bei Baladhah adalah hftang bekanr, lalu

dia membekam Nabi SAW. Nabi SAW bersafudr4" Barangsiapa yang ingin

melihat orang yang Allah telah melukiskan keimanan di dalam hatinya,

malra lihat I ah Abu Hindun."t I 6 Rasulullah SAW bers abda" " Nikahkanlah

dia, dan nilrahlranl ah kepadanya."rrT

AI Qusfiri Abu Nashr berkata, "Craris keturunan itu ada kalanya

perlu dipertimbangkan dalam pe,r:nasalatmn kufu' nikah. Hal ini berkaitan

t t s 1a1 A d-fraraqutbni daltrp grrnannyt (3 l30o dan 300 I ).
n6 Jbid.
n7lbid.
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dengan garis ketunrnan Nabi atau para ulama yang menrpakan pewaris para
nabi, atau dengan orang yang hidup datam zuhud dan kebaikan. orang yang
bertakwa dan beriman itu lebih baik dari pada orang 1ar.rg durhaka tapi garis
keturunannla baik. Jika keduanya sama-sama bertalov4 maka ketika itulah
orang yang paling baik garis keturunannya di antara mereka berdu4 yang
harus didahulukan, sebagaimanapemudahanrs lebih didahulukan atas orang
tua untuk me4iadi imam shalat, jika pemuda dan orang itu sama dalam hal
ketalaraarmya."

FimanAIIah:

#.
i'r'!ilIJ

tt
Jyc

iii
i. t
t-!.

,{,

t
i,l

{

GErra
e

a.

(t(
|ixii SZE+tiTt*rtit
)t iil;r,rti-Ejfi O,*{ * *-

@r:3*b'fiil) q-&Gf
"orong-orang Arob Badui itu berkota: ,Kami terqh beriman ,

Katqkonlsh: 'Kamu belum beriman, tapi katakanrsh: ,Kami
telahtunduk " karenaiman iu betum masak ke dolam hatimu;

dan jiko komu taat kepadaAilah dan Rssur-Nya, Dia fidak
akan mengurangi sedihitpun pahala amalanmry'

S esunggu hnya Atlah Maha pengampu n togi Maha penyayang.,,

(Qs. Al Hujuraat p9l: M)

Ayat ini diturunkan tentang orang-orang Arab Badui Bani Asad bin
Khuzaimah yang daarg menghadap Rasulullatr pada musim peceklik Mereka
mengungkapkan dua kalimat syahadat, namun sebenamya mereka belum
meqiadi orang-omng yang benar-benar beriman ketika sedang berada dalam



keadaan se,ndiri. Mereka me, usalcjalanar Madinah karena be,rbagai alasan

dan mereka pun menimbulkar kekacaran Merekabed<ata kepada Rasulullatt

SA'il/, "K.ami datang kepadamu dengan merrbawa beban yang berat dan

keluarga, namunkardtidakal@nm€m€rangimus€pertiBad Fulat ngtelatt

memerangimu. Mat<a b€rilah kami sebagian dari sedekah." Mereka m€rasa

telah merrberikannihnatk€padabeliar, laluAllatrmenurunl<analatini kqada

beliau tentang met€ka itu. "r I 8

Ibnu Abbas berkat4 "Alat ini diturunkan tentang orang-orangArab

badui yang hendak menggunakan nama hijrah sebelum mereka melakukan

hijrahAllahkernrdian mernberitahukanbahwamerekabefiakmenggunakan

nama Arab badui dan bukan nama orang-oftulg png bertrijrah."

As-Suddi b erkat4' Ayat ini ditunrnkan tentang orang-orangArab

badui png disebutkan dalam surahAl Fath: yaitu orang-orangArab badui

Muzainah, JuhainalLAslanu Ghiffar, Dail danAsyja'. Mereka mengatakan

'kami beriman' agar mereka dapat me,nyelamatkanjiwa dan harta mereka.

Ketika pasukan kaum muslimin kembali ke Madinah, maka mereka pun

mengingkad ucryan tersebut. lvlaka turunlah alat ini.

Secaraumum, ayat ini ldrusus unhrk seb4gian orang-orangArab

badui, sebab di antaa mereka prm ada png beriman kepadaAllah dan hari

akhir, sebagaimana ya€Alahjelaskm-

Adryun makna fmanAllah , CJ,;l$; 6*i', "mpt katatranlah:

'Kami telah nn&th "' lakni tunduk lor€na takut dibmtfi dan ditawan. Ini

adalatr sifat orang-onmg yang mmafik. Sebab mercka masuk Islam hanya

dengalkeimarm latririlah sqi4 semeffira hai merekabelun berimm Padahal

hakikat keimanan adalatr memberikan pembenaran dengan hati. Seme,ntara

hakikat Islam adalah menerima apa )ang dibawa oleh Nabi SAW secara

tttl.';rh. Asbab An-NuzulkaryaAl Wahidi, h- 296.
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ztratrirnya HaI itulatr lang dapat melindrurgi darah (mereka).

Firman All ah Ta'ala, ,:^li:S fiiltl+: o)5 "Dan jilca knmu taat

kepada Allah dan Rasul-Nya, " yakni jika kalian memurnikan keimanan,

,"fu { "Dia tidak akan mengurangi," yakni tidak akan mengurangi,

U'it:;I; "S"dikrtpun pahala arnalanmu. " Dikatakan: Laatahu

Yaliituhu Yaluutuhu (dia mmgurangtnya), yakni menguranginya.

AbuAmr menrbaca firmmAllah itu dengar: n(ti+ : -Flcni aengan

hvruf hamzaft (di tengah-tengatr kata),r re kaena kata itu dianrbil dari' Alat a

Ya'litu 'Altan. Qira'ah inilatr yang dipilih oleh Abu Hatim, karena

mempertimbangkan firmanAllah Ta' ala,',r;* i -# ;r2 rfijlftl1'5 " oon

Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. " (Qs. Ath-

Thuur[52]:21)

Sementara itu Abu Ubaid lebih memibh qira'ah yaagpertama

#E {).Rr'brt berkata

'4c,) *,4'{t U?,s:.,: -[-^g:t
"Dan pada malam yang berembun aht melalatkan perjalanan malam,

dan tidak ada sesuatu pun yang dapat mengurangiht untuk

melalatkan perjalanan malam di malam ifit."t2o

Yalsd tidak ada sesuatu pun yang menglulangiku untuk melakukan

perjalanan malam di malam itu. Demikian pula dengan kalimat : Alaatahu An

w aj hihi (dia memalingkannya dari waj ahnya). Dalam hal ini, kata kerj a

yang sesuai dengan waz mfa' ala (Alan) dzn Af ' ala (AlaatQ ini mengandung

makna yang sama. Dikatakan pala: Maa Alaatahu min Amalihi Syai'an

tte Qira'ai ini merupakanqira'ahyaagmutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan
dzlam Al lqna' (2/7 7 0) d^t Taqrib An-Nasyr,h. 17 5.

r20 Bait ini terdapat dalamTafsir Ath-Thaban (26197) dan Fath Al Qadir (5197).
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(dia tidak mengurangi [hasilJ perbuatannya sedikit pun), 1lal<rti dia tidak

menguranginy4 dimana malsra l<ata Alaataha itu sama de,ngan (makna) kata

Alatahu (diatidakm . DemikianlahyangdikatakanolehAl

Farra'. Dia berse,nandung: 12 t

,W *Ut;.'Ok '-t C djt';s?l 6'Jstj
"Dan mereka memakan apa yang ditumbuhkan oleh hujan setelah

hujan pertama di musim semi, namun hal itu tidaHah mengurangi

sedikit prun,

Seolah-olah di sekitar An-Naha' itu terdapat ladang-ladang."

Ucapan penyair: '4.'{, yakni hat itu tidaHah mmgurangi

s edikit pun Kata kerj a 6if pada bait tersebut mengandtmg malo:r, Anbata

(tumbuh). Dikatakan: Maa A'nata Al Ardhu Syai'an (tanah tidak

menumkthkan apapn),1lalrmi tidak me,nunrbtrbkan. }rir adAan huj an png
turun setelah hujan pertmra di musim seini. Huj m ini dinamakan Wasmi, *hab
iamernberikmtanda

Dalam bal ini perlu diketahui bahraAllah tidakberfimanr ${k f ,
sebab taat kepadaAllah adalah mertrpakan ketaatan kepada Rasul.

r2r Bait ini milikAdiybinAr-Riqa. Hal ini scbagaimana yang dijelaskan dalamlisan
Al 'Arab (entri: wasama).

a

\t?t
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i: i e, il\ ;E';"q'i q;ii f$l rlt;'u-ifi 3 ; *, USI

U @ -ar r,:di i q:if,,b 6.aLfs'ri,;\
*r:t,Arle>r-iJ,JiA6&trt;ra"-r.\frfr -1,;,titi

ryrr;,gru3
"Sesungguhnya orong-orang yong beriman itu hanyalah orang-

orang yang percaya (beriman) kepadoAlloh dan Rasul-Nya,
kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang

(berjihad) dengan hartq dan jiwa mereka pada jalan Allah.
Mereka itulah orang-orong yarrg benar. Katqkanlah: ,Apakah

kamu akan memberitahukon kepadaAllah tentang ogomamu,
padahal Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di

bumi, danAllah Maho mengetahui segala sesuatu?'."

(Qs.Al Hujuraat [a9l: 15-1Q

Firman Allah Ta' a\a,, -lifi {=t irlt; u,fi (-,*fi 4
1;6r't'i "sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah

orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya,

lremudian mereka tidak ragu-ragu," yalcni mereka percaya dan tidak
meqgukaq dan mereka pun mewujudkan kepercapar itu dengan melakukan

jihaddanamal shalilr

!-r;*'Lrt ic,3ii "Mereka ltulah orang-orang yang
benari " keimanannya, dan bukan orang yang masuk Islam karena takut

dibunuh dan mengharapkan penghasilan. Ketika ayat ini ditunmkaru oftrrlg-

orangArab badui itu bersumpah batrwa mereka adalah orang-orang yang

tl,alTafsir Al Qurthubi



beriman, baik dalam keadaan sendiri maupun beramai-rarnai, namun

sesungguhn)ra mereka itu berdusta. Maka turunlah ayat: ll <-r#tU
'l'r---. "Katakanlah: 'Apakah kamu akan membeitahukan trepada

Attahtentangagonamz, "'yangkamu lrrnfi, 3* r;; r&frii "DanAllah

Maha Mengetahui segala sesuatu? "'

FimanAllah:

#ffi ,y.'3r;*1 i!' i;5i 
"riirft 

I t l :n{' afr
+ilA'ffi LI @ ar # ;LI cl **5-'s bf #

@ aJg q X;- tr i,ri$vs'ezti
oMereha metoso tetah memberi n'rO-* kepodamu dengan

keislaman mereha. Katahanlah: 'langanhh kamu rnerasa

telah nemberi nihna hcpada*a dengan keislamanmu.

S ebenarnya Allah, Diolah yang melimpohhan nikmat
kepadamu dengan menunjuki kamu kepoda foimanan jika

komu adalah otang4rrong yang benan' Sesunggahnya Allah
mengetahai apa yang ghaib di bngit dan bumi Dan AAoh

Moha Melihd apa ysng h,amu hcrjafun."

(Qs.Al Hujuraat [a9l: 17-18)

FirmmAllah Ta'ala, "i &l't l eE; t * " Merclca merasa telah

memberi nilonat kepadamu dengan keislaman mereka. " FirmanAllah ini

menrpakan iExarat teftadry ucryan mereka'Kami datang kepadamu dengan

membawa beban png berat dan keluarga " Iafazh irf berada nada posisi

tlr, [L 
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nashab, karena memperkirakan susunan kalimat:

keislamanmereka).
b

354 {t 1r5 $ $ "Jongonlah lamu merasa telah memberi

nikrnat kepadaht dengan keislamanmu, " yt'd$idengan keislamanmu.

,r-,1y.F :;'rtl fI" #'fi ;;. " S e b enarny a A I I a h, D i a I a h

yang melimpahkan nilonat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada

lreimanan. " I*diazh'dl berada pada posisi zasiaD, dimana p€,lkiraan susunan

kalimatrya adalatr: 3L 1Aenganl. Me,nurut satupendapat, perkiraan susuniul

kalimatnya adalah: !! ftarena). Pada Mushhaf Abdullah (bin Mas'ud)

tertera: itt* i1 1trr"rr" nia telah menuqjuki lcamu).tz

,#.t;;L? ol "Jil@ lcamu adalah orang-orang yang benar,"

bahwa kalian adalah orang-orang yang beriman.

Ashim membaca firman Allah itu dengan: ;nU" b1 6itu oiu
menunj ukimu) -1lal<rd dengm kasrah huruf hamzah. 123 Namun q ira' ah iri
jauh dari kebenaran, sebab Allah berfirman: U#;. )L? ol "Jil@ kamu

adalah orang-orangyang benar " kbihjautr, tidak dikatakan: diamerasa

telatr menrberikar kenihnatankepadanu kaenatelatrmolmjukimu,jikakarnu

percaya. Qira' ahyang kuat adalah q ira' ah: fi -ti -gf " deng an m enunj uki

kamu. " Hal ini tidakmenunjukkanbahwamerekaifu adalah orang-orang

langbaiman. Sebabperkiraan susunankalimatadalah: ir i:i U;i n*,1 i1
'€-" "Jika kalian beriman, mala itu merupalrn, anugerah Allah atas

kalian."

tzz Qira' ah lbnuMas'ud: ft- 51 ini Acantumtan oleh Ibnu Athiyah dalarr Al
Muharrar Al Wajb (l5ll57), d^n Az-Zilrnr:rltsyari dalanAl Kasysyaf (4118), namun
qira'ah ini a@lah qira'ah yang asing dan tidak mutawatir.

t23 Qira'ah 0! -dengankasrahhtruf hamzai-inidicantumkan olehAz-hrrnkJrsyari
dalarn Al Kasysyaf (4 I l8),namun qira'ahini bukanlah q ira' ah yang mutawatir.

(karena



@'o# t4 L;- fri6 'qai$'z":ilri €i ilr;i rfr 4 "se-

sungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langil dan bumi. Dan

Allah Maha melihat apa yang lcamu kerjakan. " Ibnu Katsir, Ibnu

Muhaishin, dan Abu Amr membaca firman Allah itu dengan hurufya'

$n'nulmm),plmi denganbentuktalirnatberit4 l<ar€na dike,mbalikankepada

firman-Nya: q/fi.$ "Orang-orangArab Badui r'r2. " Sedangkan

yang lainnyamembaca firmanAllah itu dengan huruf /a', yalad dengan

me,nggunakan bentuk kalimat dialog (kata gmti orang ke&n).
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SURAHQAAF

Menunrt pendryat Al Hasaq Atha' , Ilaimall dan Jabir, seluruh alat

lang terdapat pada surah ini ditunrnkan kepada Nabi SAW di kota MakkalL

sedangkan menurut IbnuAbbas dan Qatadah, tidak semua ayatpadasurah

ini diturunkan di Makkah, karena ada satu ayat diantaranya yang tidak

diturunkan di kota MalCcah, yaitu firman Allah Ta 'ala , ?"tA,Ji t'al Stii't

fi n vS C;rr(l fu OtQl C'r 73VtS "Dan sesungguhnya telah

Kami ciptakanlangit danbumi danapayangada antara keduanya dalam

enam masa, dan Kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan " (Qs. Qaaf

[s0]:38)

Dalam kitab Shahih Muslim disebutkarU sebuatr riwalat dari Ummu

I{isyam binti Haritsah bin An-Nu'man, ia berkata: Keluargaku dan keluarga

R asulullah memanggang roti di satu tempat pemanggangan selama dua tahun

(atau duatahun kurang), dan aku mendengar surah Qaaf langsung dari lisan

Rasulullah, beliaumernbaca surah itupada setiap hari Jum'at di atas mimbamya

ketika sedang berkhutbatrt 24.

r24 HR. Muslim pada pembahasan tentang Jum'at, bab: Meringankan Shalat Jum'at
dan Khutbahny a (21 59 5).

Fliflifi*
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Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab, bahwa ia pemah bertanya

kepadaAbu WaqidAl-Iaitsi mengenai snah ymg biasa dibaca oldr Rasulullah

ketika shalat Idul Adha dan Idul Fiti, lalu Abu Waqid menj awab : biasanya

beliatr memrbaca surah Qaaf dan surahAl Qamanmtuk stralat Idul Adha dan

IdulFitit25.

Diriwayatkan, dari Jabir bin Samralt batrwa Nabi SAW biasaqra

ketikamernimpinshalal 51p61,beliaumenrbacasurah Qaafdmslralat ng

dilakukan beliau ketika itu terlihd sdilcit diringmkm

r25 IIR. Muslimpada perrbahasan tentang shalat IdulAdba dan Idul Fitri, bab: Surah
yang Dibaca pada Shalat Idul Adha dan Idul Fitri. Hadits ini juga diriwayatkan oleh
Abu Daud pada penrbahasan tentang shalat, bab: surah yang Dibaca pada shalat
Adha dan Fitri (hadits nomor 1154), dan diriwayatkan pula olehAt-Tirmidzi pada
pembahasan tentang Jum'a! juga oleh Ibnu Majah pada pembahasan tentang iqamag
dan juga oleh Malik pada pembahasan tentang shalat Idul Adha dan Idul Fitri, bab:
Hadits tentang Takbir dan Surah yang dibaca pada Shalat Idul Adha dan Idul Fitri, dan
diriwayatkan pula olehAhmad dalam Musnad-rya(l/369),d^n disebutkan oleh Ibnu
Katsir dalam Tatsimya (4 /220).



FirmanAllah:

#.3 # f'e oi V* il 6u *,A svi,fi'3 J
u;i-(.G&jq sri6S fui t',";n qg,3dtltri

# 6'ry': * *i\fr b;; c cab X 6 U'€i
@ g} ii a* v;v * fiu:;.kil @ L"r'

"Qaaf DemiAl Qur'an yang sangat mulia. (Mereka tidak

menerimanya) bahkan mereka tercengang karena telah datang

kepada mereka seorang pemberi peringatan dari (kalangan)

mereka sendiri, maka berkutalah orang-orang kaJir: 'Ini
adalah suatu yang amat ajaib.'Apakah kami setelah mati dan

setelah menjadi tanah (kami akan kembali lagi)?, itu adalah

suatu pengembalian yang tidak mungkin. Sesungguhnyo Kami

telah mengetahui apayang dihancurkan oleh bumi dari (tubuh-

tubuh) merelca, dan pada sisi Kami pun ada kitab yang

m emelihara (m encatat). Sebenarnyo, m ereka telah

mendustakan kebenaran tatktla kebenaran itu datang kepada

tnereha, maks mereka beradu dalam keadaan kacuu balau."

(Qs. Qaaf [50]:l-5)

Untuk kelima ayat ini dibalras lima masalatr:

Pefima:FirmanAllah Ta' ala, ;aJt gVjfi;"Ji (Qoof. Demi

Al Qar'an yang sangat mulia). Jurnhtrulama membaca J detgmiazm

(dengan menggun akan suhtn di penghujung q ira' ah\126, namun beberapa

126 Qira'ai jumhur ulama yang membacanya dengat jazm ini adalah satu-satunya
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ulama sepemi AI Hasan, Ibnu Abi Ishalq dan Nashr bin Ashim, mernbacanlxa

de,ngan me,nggunakan lwrakat kasrah (qira' atrnyameqiadi: ysti)de,ngan
alasan karena harakat kasrah bersaudara dengan suhtn (sangat dekat
pelafazharurya), oldr kaena itu ketika lcata tersebut dibaca dengnj azmmaka
diberikanlah harakat kasrah (khafadh).

Berbeda lagi dengan qira'ah yang dibaca oleh IsaAts-Tsaqafi,
dimana ia meletal<kat harakat fattuhuntuk menggantikan suhtn (qira, ah-
nya menjadi J',ildengan alasan lwan harakat fathahitu adalah n aralat
yang paling ringan Yang t€ralfiir adalah qim' ah yurydibaca oleh Hanm dan
Muhammad bin As-samaiga', dimana mereka meletakkan harakat
dhammahdi penghujung kata tersebut (qira' ah-nyamenjadi:'JG) dengan
alasan karena larakat dhamnah ifu dalah twrakatpng biasarya digunakan
pada kata-kata bina'(kata-kata png tidak dapat dirubah harakat-nya),
sepertimisalnyak aaL,ataukata L, ataukata i!, ataujugakata iq.

I:lu menganai malma dtri huruf J itu sendiri paa ulama beft eda
pendapat. Beberapa ulama seperti Ibnu Zai4 Ihimall danAdh-Dhahhak,
berpendryat batrwa png dimaksud dari huruf J adalah salah satu gunrmg
yang pertah ada di muka brmi png terbuat dari batu zamnrd yang benvama
biru, bahkan langit punmeqiadi birukarenanla" Di atas gunung ini terdryat
dua awan yang memarmginya yang berbent'k seperti kubatr di. seme,ntara
batu-batu zmnrd lag ditenrui oleh manusia adalatr pecahan-pecatran kecil
1mg runtuh dai gunung ini. Riwalat ini disaryaikan olehAbuAl Janza. dari
IbnuAbbas

Penaairan ini sdilcit ditanbahkm oIehAI Farra', iamengatakanr2T:

qira'ah yang termasr* qira'ah sab'ah yaag mutawdrri sedangkan qira,ah yang
lainnya tidak termasuk.

tn Lih. Ma'ani AI Qur'an etTS).
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Apabila dimaknai seperti itu maka huruf J pada ayat diatas hanrs di-i 'rab-

kan, karena dengan makna seperti itu maka huruf tersebut berarti sebuah

lsin, bukan salah satu dari abjad hijaiyah. Seperti yang disebutkan pada

sebuatrqrair:

Alat berlrata kepadanya: berdirtlah kamu, lalu ia menjawab: alat

sudahberdiritzs

kri adalatr keterangan png sangat bags sekali, dimma penj elasannla

secara lengkap telah kami uraikan pada awal tafsir surah Al Baq arali2e .

Sebuah riwayat dari Wahab juga menyebutkan kata init3o, yaitu:

Pada suatu hari Dzulqamain pernatr menaklukkan puncak grrnung Qaaf, lalu

ia memandang sekeliling gunung itu ternyata terdapat gumrng-gunung yang

lebihkecil ngberada dibawatr gunung Qaaf Kemr:dimDatlqarnainbert4a

kepada gunung Qaa['Siryakatr kanu?' Qaafmen$auab, "Aku adalah gunrmg

Qaaf." Dzulqarnain bertaqra lagi, 'Lalu siryakah yang ada di sekelilingmu

ini?." Qaafmer:$awab,'Yang adadi sekelilinglo ini adalah almk-auk gurung.

Seluruh negeri di muka bumi ini pasti ada salah satu anak-anakku. Apabila

Allah hendak mengguncang zuatu negeri maka aku al<an menggeralftan salatr

satu anakku yang ada di negeri tersebut maka berguncanglah ia." Lalu

Dartqamain berkata "Wahai gunung Qaa{, b€ritattukanla}r kepadaku salah

satu keagunganAllah." Qaaf menjawab, "Segala perkara Tuhan itu sangat

agung. Ketatruilatr bahwa di belakangku ini ada gunung-gunung salju yang

luasnya sejauh 500 tahm dikalikan 500 tahm perj alanar dengan kaki. Gtmurg-

rzt Lih. Tafsir Al Mawadi (51340'), rlan Tafsir lbnuAthiyah ( l5l160).
r2e Yalf,ri ayat pertama dari surahAl Baqarah.
t3o 

S angat j elas sekali bahwa riwayat dari Wahab ini berasal dari isra 'iliyat (iwayat-
riwayat bohong).

Ucuvteqd
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I
gunung itu terhrbrmg satu dengar prry laimrya, hingp dryat memhuilku tet4

stabil dan tidak hancrn akibat panasrryra neraka Jalmnnam."

@iwayat ini dapat dij adikan dalil bahwa neraka itu berada di dasar

bumi, nmnrnAllah lebih mengetalui pastirya dimma neralca itu berada). Lalu

Darlqamain b€*ata lagi:'"Te,ruskanlab-." Qaafmela{utkan: "Sesunggutrrya

malaikat Jibril itu berdiri di hadqanAllah deirgur selalu menggigil kaakutan,

dan setiap kali iamenggigilAllah menciptakan 100.000 malaikat. Setiap

malaikat ini berrdiri di hadryarAllah dengm kepala pug t€rfimduk, dan eabila
merekadiizinkan rmtuk berticaramakamereka akan mengatakar: laa ilaaha

illallah (tidak ada tuhan yang berhak diserrbatr selainAllatr)." Riwayat ini

sesuai dengar firmailll€tr Ih' ala, 3 *4 1"rb'z<j;J6 Lrg t i A i,
(.r;')tiSftfrfrttl.-$1*Pada hari, ketika ruh dan para malaikat

berdiri bershaf-shaf,, mereka tidak berkata-kata, keanali siapa yang telah

diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah; dan ia

mmgucapkan kata yang benor."tst Yalcni me,ngucapkan: laa ilaaha illallah

(tidak ada tuhan png berhak disenrbah selainAllah).

Az-Zujaj berpendryat batrwa huruf - - e pada ayat ini bennakna:

J.! | o."l @erkara ini telah ditetapkan seperti itu), seperti halnya k"t" e
yang maknaqra adalah: Jrtl 0- (pakaraini telah ditakdirkan seperti itu).

Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa huruf J ini adalatr

representasi dari salah satu asnaAllatr yang dijadikan kata sumpatr. Pada

riwapt lain disebutkan bahwa lbnuAbbas mengrtikan hunrf - _a ini sebagai

salah satu dari ftrrra-ftrnaAl Qur'm. Dm pendryat yarg teraktririni diarnini

pulaolehQatadah.

Al Qurazhi menaftirkar: hunrf- - i ini adalahhurufawal dari nama-

'3r 
(Qs. An-Naba' [78]:38).
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nama Allah, yaitlu Al Qadiir (Yang Matra Kuasa), I I Qaahir (Yang Maha

Menguasai), Al Qariib (Yang Mah a del<at), Al Qaadhi (YangMernutuskan

perkara), dm Al Qaabidh (YaryMenggenggam ruh).

Asy-S1a'bi menafsirkan huruf - - r ini hanya sebagai hunrf yang

merrbuka surah saj4 seperti halnlahunrf-hurtrfdi awal surah lainnya.

Abu BakarAl Warraq menafsirkan huruf J ini maknaryra adalah

,rt;6 lt ry, O lt + l-e Oatni: tegal&anlatr perintatrKu dan hindari

laranganKq danjanganlah melanggskeduanya).

Muhammad bin Ashim Al Anthaki menafsirkan huruf ;9 ini

bermalcna i.r. ii GeaeUtan Allatr terhadap hanrba-hamba-Nya), penj elasan

maknainitadryatpadaalat 16,*ifi ,F b il,*f lj'3"DanKami
lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya."r3z

IbnuAtha' menafsirkan huruf - -r ini merepresentasikan sumpah

Allah tohadap kekuatan hati kekasih-NyaMuhammad SAW, dimanabeliau

mernbawa titatr-titatr dai Allah tarpa mempenganrhi dirinla karena ketinggru

akhlakrya-

Adapun untuk kalimat, ;a!t 6t;jii'3"Demi Al Qur'an yang

sangat mulia." l<ata g4Jt disini maknanya adalatr ketinggian nilai

derajatrya, yakni: demiAl Qur'anyangtingg derajahla. NamunAl Hasan

menafsirkan, bahwa maknakata ini adalah kesucian, pkni: demiAl Qur'an

langsuci.

Ada juga yang menafsirkan batrwa maknanya adalah "banyak",

mmun makna "banyak" dalam hal derajat dan kedudukan, bukan makna

'banyaK' dalarn haljurrlatr. Ada sebuatr syair yang menyebutkan makna ini,

ydihx

"'(Qs.Qaaf [50]:16).



)uf;:, t/t:*,i.tj '.,6 i,3 ,F e.

. Setiap pohon dapat dijadikan kayu balur

Namunyang lebih sering digunalcan adalah pohon al marWt dan

pohon al 'afarttt.

i 
Kedtrajenispohoniniadalatrpohonymgpalingbaryrakdicarirmtuk

dijadikm kayr bakar, karena lebih mudah t€ftakar dm lebih batlak rantingrya

dibmdinglon pohon-pohon ymg lain.

Adapun untuk jawaban dari sumpah yang terdapat pada ayat ini,

beberapa ulama berpendapat batrwa jawabannya ada pada ayat ke-4,

e *3$ 3;; C GXL 3i "sesungguhnya Kami telah mengetahui apa

yang dihancurkan oleh bumi dari (tubuh-tubuh) mereka.." dengan

perkiraan malara ada huruf /azr di awal k ata 33,fkni : aij.

Namun adajuga lang berpendapat bahwajawabannyrajauh pada

ayatke-37 ,lraitu: # :i Oti ol &'A iJ AJ6 .i it " Sesungguhnya pada

yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang

yangmemrynyai akal."

Pendapat inilah png lebih di"nggglkan oleh At-Tirmidzi dan

Muhammad bin Ali, mereka me,ngatakan: J adalah sumpatr dengan

menggunakan salatr satu namaAllatr png paling agung yaitu y-riJt (Yang

Maha Kuasa), laluAllatrjuga bersumpatr de,lrgan namaAl Qur'an yang suci,

kemudian setelatr itu dikisahkan bagaimana Kekuasaan-Nya dalam

t33 AI markh dan al 'afor adalah dsa nama pohon yang pating sering digunakan
kayrnya untuk perapian oleh orang Arab, karena kayt kedua pohon ini sangat mudah
terbakar. Lalu orang Arab banyak mcrpenrmpamakan kedua pohon ini dengan
kehormatan yang trnggi, namun pada syair diatas adalah perumpamaan untuk orang-
orang yang memilikikeutamaandibandingkanyang lainnya.Lrh.AlAmtsalkarya Ibnu
salam danjuga Hamiry-nya,Lih- Lisan Al 'Arab (entri: g./ d* P).



menciptakan langit, bumi, manusi4 dan memberikan rezeki kepada para

hamba-Nya, laluAllah juga menjelaskan sifafsifat hari kiamat, surg4 dan

neraka banrlah setelahituAlahberfirmaq,ll :i O( re &? il e}.'t C'o)
" Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan

bagi orang-orang yang mempunyai akal."

Oleh karena itu, sumpah pada awal ayat terjelaskan oleh ayat ini.

Seakan dikatakan: demi Kekuasaan.Ku dan demi Al Qur' an yang suci, bahwa

semua kisah yang terdapat pada ayat ini adalah ,:i'cr(,f,U?)I
ry'fu 'C?i6lilt.i)i"B"nor-benarterdapatperingatanbagiorang-

orang yang mempunyai akal atau yang menggunalcan pendengarannya,

s edang di a m eny aks ikanny a."

Ibnu Kaisan berpendapat, batrwajawaban dari sumpah ini adalah

alat ke- 1 8, W *: ;'n \ gi ry 8 t7 " nodo ruotu ucapanpuil yans

diucaplmnnya melainlcan ada di dekatnya malailat pengawas yang selalu

hadix"

Sedangkan para ulama Kufah berpendapat batrwa jawaban dari

sumpah tersebut langsung disebutkan pada ayat selanjutnya, yaitu:

)ir3S i;V oil#',[. "(Mereka tidak menerimanya) bahkan

merelra tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi

peringatan dari (kalangan) mereka sendiri."

Al Akhfasy berpendapat bahwa j awaban dari sumpah pada ayat ini

tidak disebutkan. S eakan yang dikatakan adalah: Qaa[ dan demi Al Qur' an

yng mulia sesungguhnla kalian akar dibangftitkan di hni kiamat nanti. iMalnra

ini ditunjukkan oleh pertanyaan mereka pada firman Allah Ta'ala,

(.rjllit4ltri "Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah

(lrami alran kembali lagi)?"

Keduu Firman Allah Ta'ala, dw)&3$ ,'+* ol\+',-b.
.* | ;! l'i; i2tlKlt " (M ereka tidak m en erimany a) b ahkan m ere ka
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tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi

peringatan dari (kalangan) merekn sendiri, maka berkatalah orang-

orang trafir: 'Ini adalah suatuyong amat ajaib'." Kata Crf pada ayat ini
be,rada pada possr nashab, dan perkiraan makna kalimat yang dimaksudkan

sebenunyaadalah: ;it,3# n ,,6tt\.
Ymg dimaksud dari kata j# G*.rrg pemberi peringatan) pada

ayat ini adalah Nabi Muhanrmad SAW. Sedangkan dhamir padakata iG
kernbali kepada ormg-orang l<afir firclod: onurg-orang kafir tercengarg ketika

Muhammad diutus kepada mereka). Namun ada juga yang berpendapat

bahwa dhamir iru jt gakembali kepada orang-orang yang beriman seperti

halryajuga oftrtg{ftrxg kafir, al<ar te{ei kemudisr mereka dipisatrkar dengalr

fi rman-Np:ilrj:e$tLz1*Motraberkatalahorang-orangkafi r"Adaptxr
jrka dhamir tersebut hanya untuk onmg-orang kafir, maka yang disebutkan

disini cukup dengandhamir muttashilsaj4 pkni: , jU6.

Narrrun pendapat ini dibantah, karena penyebutan kata 6gjtKTl
pada ayat ini adalah unfuk penegasan buruknya keadaan merek4 perbuatan

mereka, dan sifat kekafiranmerek4 seperti ketikakitamengatakan: si fulan

datang kepadaku untnk mengatakan hal-hal png bunrk kepadaku, si fasik ini
berkata kepadaktr: engkau begini, engkau begitu.

Adapun makna dari kata ,Li adalah suatu hal yang dapat

membuat seseonmg terperangatr dan takjub. Kata ini tidak jauh berbeda

malananya dengan kata .;t*;ljt, atau juga kata i.tUrlr, dan juga kata

.r'riitr (dengan menggunakan tasydid), namun sedikit bermalcna lebih

daripadayanglairurya

Qatadatr menafsirkan, bahwamakna ayat ini adalatr: orang-oftrng

kafir itu terkejut ketika me,reka diajak untuk menye,nrbah hanya kepada satu

Ttrhan saja Namun adajuga png menafsirkarl batrwa png me,nrbuat merreka

terkejut adalah peringatan yang disampaikan kepada mereka tentang hari
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pe,nrbangkitan dan hari pembalasan. hilatt malma yang totulis dari ayat-a1at

ini,danmaknayangtertulisterfulebihdidalulul@tdripadayangtidaktertulis.

Ketig a: Firman Allah Ta' al a, *..'-..: ull.$\G,J?', Ui t\ r'S

"Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah (kami akan

kembali lagi)?, itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin."

Pada ayat ini terdapat kalimat yang tidak disebutkan, dan perkiraan makna

yang dimaksud sebenarnlna adalala Apaknh setelah mati dan menj adi tanah

nanti lrami akan dibangkitkan?.

Sedangkan yang dimaksud dari kata"{. 't pada ayat ini adala}r

"j awaban", lakni : j awaban yang mustahil dan tidak dapat diterima. De,ngan

demikiarU sebelum kalimat ini juga adakalimat yangtidak disebutkarU dimana

setelah mereka bertanla "apakah kami akan dibangkitkan setelah mati dan

melrjaditanatrnanti?"laludiuraikanlahjawabanmengenaiharipenrbangkitan.

Walaupun pada ayat ini tidak disebutkan, namun uraian jawaban tersebut

disebutkan pada ayat-ayat yang lainnya di suratr yang lain. Hal ini dapat

dikaitkan karenaAl Qur'an itu memang seperti satu surah, yang berkaitan

satu dengan yang lainrya. Akan tetapi sebenarnya ada kalimat yang sedikit

menyinggung tentang hari pembangkitan pada ayat ini, yaitu firman-Ny4

)it;r"!, j;+ oiff'); "Bahkan mereka tercengang karena telah

datang lcepada mereka seorang pemberi peringatan dari (kalangan)

merela s endii." I(arenaNabi SAW diutus rmtuk me,lrpmpaikan peringatan

tentang hari akhir, hari perrbangkitm, hari perhihrngarl dan hari garf aran.

Keempat: Firman Allah Ta'ala,:*nt*fi#6ry 3i,

'Jr"rt#6'*: "sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang

dihancurlran oleh bumi dari (tubuh+ubuh) mereka, dan pada sisi Kami

pun ada kitab yang memelihara (mencatat)." Yakni: mereka tidak dapat
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l
beralasan apapun, karena Kami mengetahui bagaimana tubuh merclu

ketilra dimakan oleh bumi. Iidak akan ada yang dapat mengatakan

bahwa Kami telah salah ataupun tersilap.Makna ini disesuaikan de,lrgan

firman Allatr Ta'ata, f A rr, ry * dAO [rtigrli Jt1. U,i, Jti
,i*rSS rrt :Htr "Berkata Fir'aun:'Maka bagaimanatrah keadaan

umat-umat yang dahulu?' Musa menjawab: 'Pengetahuan tentang itu

ada di sisi Tuhanla+ di dalam sebuah kitab, Tuhan lami tidakakan salah

dan tidak (pula) htps'."ttt

Dalam kitab hadits shahih j,agadisebutkarq "setiap keturunan

Adamyangwafat tubuhnya akan binasa oleh tanah, kcanli tulang lembut

di panglal elarnya, dai situlah awal ia diciptakan dan dari situ pulalah

ia alran diranglai kembali." Ke/.el:ngmdari hadits ini telah kani sampaikan

sebelurnnya-

Hadrts shahih laiwrya juga menyebutkan bahwajasad para Nabi,

para wali Allalq dan para syuhada itu tidak tennakan oleh bumi (artinya selain

dari mereka akanbinasa). Makna ini telahkami uraikan secaramendetail

pada kitab kami png lain, yaru At- Tadzktrai, sebagaimana kami juga telah

jelaskan pada kitab ini sebelumnya"

As-Suddi berpendapat, maksud dari l<at^ J-i;pada ayat ini adalatr

"kematian", pkni : Kami mengetatrui siapa diantara mereka png sudatr mati

dan siapa diantara mereka yang masih tetap ada. Kata tersebut dimakrai
dengan kematian karena orang png zudah mati itu pasti akan dikebumikai

darsemakinbaryakorargyargdik$wnikarftilahakm junlah

manusiadimukabumi.

Sodangkm IbnuAbbas berpendapa! batrwa malna darikat^ J-i;

'' (Qs. Ttraahaa 120):5 l-52).
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adalah tetap'tnengurangf', namun lmng terkurangi menunrtrya adalatr orang-

orang musyrilq yaitu dengan masuknya orang-orang musyrik itu ke dalam

agamalslam.

Adapun makna dari kalimat W ,f,y$ adatahcatatan yang

meqiaga atau menghapal jumlah mereka dan nama-nama mereka. Kata ini

berbentuk r[ori namun maknanya seperti belrtuk ul.el3.

Adajuga yang berpendapat batrwa malara kalimat tersebut adalatr

IauhAl Mahfizh, ),alsd, LauhAl Mahfttzh yang t€rjaga dari qrctan. Atau bisa

juga, apaprur yang berada di dalam I-auh Al MahfuA itu terpelihara dengan

baik.

Namun ada juga yang berpendapat bahwa kata {$ pada ayat inr

sudalr bermaknapenjagaan, sq€rti ketile kitamengatakan,'rll)O'r;;k <rt

tuliskan ini untukmu) yang maknanya adalatr {bb (aku menjagakan ini

unhrknru). Akan tetapi malara sep€rti ini telah melepaskan makna zhahiqra

tanpa ada alasan yang dibe,narkan.

Lalu adajuga yang berpendapat batrwa maknanya adalah: Kami

memilikiKitabymgmerdagasegalapeftuahketurunaAdanu ngnantiryra

akarKamipefiitmgkar

Ke lim a: Firman Allah Ta' a I a, r# i'fr A :{Ui }k',1.
t -j

g-l fl-i1 "sebenarnya, mereka telah mendustakan kebenaran tatkala

kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam

lreadaan kacau balau." Maksud dari kata jJ-lftebenaran) pada ayat ini

menurut para ulama adalah Al Qur'an. Pendapat ini disampaikan oleh Al

Mawardir 3s. 
S ementara pendapat yang sama j uga disampaikan oleh Ats-

r35 Lih. Tafsir Al Mawardi (SBaQ.
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Tsa'labi. Namun adajuga png berpendapat batrwa makna kata tersebut

adalah agana Islam. Ialu adajuga 1ag berperrdeat batrwa maknaryra adalatl

NabiMutmrnrradSA14/.

Sedangkan maksud dari kata g; ftacau balau) adalatr tercampur

aduk, kare,na mereka terkadang mengatakan Nabi itu seorang pe,lryihir, dan

terkadangmereka NabisAwituseorangperyrair,danterkadang

juga mereka mengatakan batrwaNabi SAW itu seorang peramal. Makna ini
disampaikan olehAdh-Dhablralq Ibnu Zaid, danjuga Imran binAbi Atha'.

Sedangkan makna yang disalnpaikan oleh Qatadatr untuk kata

tersebut adalatr: 'belbeda-beda". Dan makna png disanpaikan olehAl Hasan

adalah: "tidakjelas dan kacau".

Narnrn semua makna png disampaikan oleh para ulama ini tidak

terlalujauh befteda Iain halnya dengan makna png disampaikan olehAbu

Hurairah, ia mengatakan bahwa makna dari kata ifu adalatr: "rusak".

Sedangftan IbnuAbbas berpordryatbahwamakradari l<ataitu adalatrperkara

pngmmgfir.

Al Aufa berpendapat batrwa maknanya berkaitan dengan perkara

yang sesat, misalnya mereka menyebut Nabi SAW seorang penyihir, atau

penyair, atau tidak waras, ataujuga peramal.

Makna sebenarnya dari kata ijr "a"f"fr_kekacauan 
dan

kelr*rawatiran. Contohpenggunaan dari kata ini: .,r,6t'yt tf ftekacauan
suatupe*arapadadiri seseoraqg), contohlaimrya-* 

.Ultl 7l t7 rcfo"",r*
suatuperkarapada agarna), ataujuga rc;r:l e. irs6Jt iy (cincinfn8
ada dijariku semaldn kacau) 1al<rti semakin longgarkarena tubuhnya png
semakin kunrs. Dalam sebuatr hadits disebutkan:

e " " ' ' ' '.1 'i '* r:1 gr :* 6_'4r .Jyt'tseul *iYqr., ).
.zvf G."*:, $k:, tk $6. r_ifut: 6:sYl,

@



"Apa yang aknn kamu lahtkan wahai Abdullaht 36 apabila lumu

berada di suatu laum (yang akan datang di suatu hari nanti),

mereka mencampur adulckan janji dan amanat mereka (yalod

melanggar), merekn selalu berselisih paham dan mereka seperti
-,' "trz (laluNabi SAV/merrbelit-belitkanjarijemarinf). HR. Abu

Dau4 seperti yang telatr kami sebutkan dalamAt-Tadzkirah.

136 Abdullah yang dirnaksud pada hadits ini adalah Abdullah bin Amru bin Ash,
sebagaimana diriwayatkan dalam Sunan Abu D aud (4 I 124).

r37 HR. Abu Daud pada penrbahasan tentang pederryuran, bab: Nomor 17 (hadits

nomor 4343). Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan

tentang fitnah (cobaan dan ujian), bab: Konsisten saat Menerima Musibah (2/1307),

dan diriwayatkan pula olehAhmad dalan Musnad-nya (21 162).

t

l

t
I
I
i



FirmanAllah:

a, 6 cs $;s W. 63 ,i,i-rt rt::it jiUp ;rtf

"Malu apalcah nerelu tidok melihat aknn langit yang ada di
atas merek4 bagaimana Kami meninggikannya dan

menghiasinya dan langit ilu tidak mempunyai retak-retak

sedikit pun? Dan Kami hamporkan bumi itu dan Kami letokkan

padonya gunung-gunung yang kokoh dan Kamitumbuhkan
padanyo segala macam tanaman yang indah dipandang mota
antuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba

yang kembali (mengingat AAah). Dan Kani turunhan dari
langit air yang banyak manfoatnya lalu Kami tumbuhkan

dengan air itupohon-pohon dan biji-bijitanaman yang

dikaam. Dan pohon kurma yang finggi-tinggi yang mempunyai

mayang yang bersusun-susun Untuh menjadi rezeki bagi
hamba-hamba (Kami), dan Kami hiduplean dengon air itu

tansh yang mai (kering). Seperti itulah terjadinya

kebangkitan " (Qs. Qaaf [50]:G11)

Untuk keenam alat ini dibatras beberapa masalatr:

@LTafsir 
at QurthuUi I



FirmanAll ah ra'olo, $i ;Urt itrtfi*i "Maka apakah

merelca tidak melihat akan langit yang ada di atas merel(a." Maksud

dmtkata ftp"4(melihat) pada alat ini adalatr menganrbil pelaj aran dari admya

langit, yakni memikirkan dan merenungkan batrwa Yang Kuasa dan Yang

Mampu untuk menciptakan langit dan yang lairurya juga pasti Kuasa dan

Mampu untuk menciptakan itu kerrbali

qf$.AS "Bagaimana Kami meninggikannya-" Yakni,

mengangkat langit tersebut tanpa ada pen),angganlxa-

,|f.fi "Dan menghiasinya." Yalsli dengan bintang dan segala

macam)angadadisana

f-#nd63 
*Oon langit itu tidak mempunyai retak-retak

sedikit ptn."Al Kisa'i menafsirkan: tidak ada yangbersinggungan, tidak ada

yang menyimpang dan tidak ada lang melampaui batasamya.
I

lrurra F;j sendiri adalatrbentukjamak aari kata 6ll png artirya

adalah rekah atau celah.

A"nW615W33ie')\fi '5"DonKamihamparkanbumiitu

dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. " Makna firman

ini telah kami sampaikan secara me, rdetail pada pe,nrbahasan tafsir suah Ar-

Ra'd138.

Cr,$n+lWllS "Dan Kami tumbuhlcan padanya segala

macam tanaman." Yaklri dari setiap jenis tanaman.

9. "Yang indah dipandang mata." Mdgrra firman ini juga telah

kami terangkara 1naitu pada suratr Al Ha; t:e.

I38 SuahAr-Ra'dayat3.
t3e SuxahAl Hajj ayat 5.



ti,r5 " flntuk menj adi petaj aran. " Yakni Allah me,lrciptakannya

sebagai dalil dan petunjuk akan kese,mpumaan kelorasaan-Nya

Abu Hatim mengatakan, bahwa manshubnya l*ata 'rri;i irrt
dikaremakan l<ata ini b€ryosisi fugad' mas hdudar malararp menjadi: I(mi
menciptakannya sebagai pefunjuk dan peringatan akan kekuasaan IGmi..

&';$ " Dan p eringatan." Karta initertrubung dengan kaa {r€F
yang disebutkan sebehruuryra

# * 'S*1*nogi 
tiap-tiap hamba yang trembati (mengingat

Allah)." Yakr.tibagi hamba yang mau berpikir dan merenungkan kelorasaan

Allah dan kerrbali ke j alan-Nya-

,L:.:i a VW "Dan Kami turankan dari langit." Yalmi dari

awan.

*frr,C "Air yang banyak manfaatnya." Yalsd yang banyak

keberkahannya.

)4il9't* +GiG "Lalu Kami tumbuhkan dengan air
itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam." Para ulama Bashratr

berpendapatbatrwa adakatayang tidak disebutkanpadakalimat ;4ji Cfi,
perkiraan kata tersebut adalah,_i3t,dan seharusnya: #Lt,+o'.lt irL,
yangmaknarya adalah: segalajenis turnbuhan yang dapat diparen Sedangftan

menurut para ulama Kufah, kalimat *ell $3 itu termasuk pada bab

idhafah syai ila nafsihi (menpndarkan sesuatu pada dirinya sendiri), seperti

halnyakata g,*t ataukata 4":'i, g),ataukata $,4it fli,atau
kata i-r-ett JF, danbanyak lagr yang lainnya. Pendapat ini disampaikan

olehAl Farra'. LaIu iamenambahkant{: bentukkalimat ini pada awalnya

tao Lih. Ma' ani Al Qur' an (3/7 6).
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adalahS*r'-.lr,namunsetelatritualif lampadakata'".-trdihilangkan,

dan kata lang disifati kemudian disandarkan kepada sifatryra.

Adh-Dhahhak berpendapat bahwa yang termasuk dalam kalimat

;4li';'5adalatr gandum danjewaunrt Adajuga yang berpendapat batrwa

kalimat tersebut mencakup segala macam jenis tanaman yang dipanen dan

mer:g' adi makanan pokok

Adapun untuk ayat selanjutrya ,u3-rl3. rj*b "Dan pohon

latrma yang tinggi-tinggi." Mujatrid dan lkrimah berpendapat bahwa makna

dari kata *$ adalah tinggi. Qatadatr dan Abdullah bin Syadad

berpendapat bahwa malcna dari kata tersebut bukan hanya tinggi saja tapi

tinggi menjulang dan sama rata *urann>a- Sa'id bin Jubairberpendapat batrwa

maloa dari kata tersebut adalah lang ukurannla memiliki rata-rata yang sama-

Al Hasan, Al Farra', dan pendapat lain dari Ikrimah menyebutkan bahwa

malcna dari katatersebut adalah baqrakbualmya yakni: pohon kurmayarLg

me,ngehrarkan buah png smgat melimpalr-

Namun dari semua pe,lrdapat ini hanya pendapat pertamalatr yang

paling baryak dipergunakan dan lebih dikenal.

Adapun penyebab manshubnyakata j*lt'5, karena kata ini

berposisi sebagai keterangan, sebagaijawabandari kalimat )49 Gi.
Quthbah bin Malik meriwayatkan: Aku pematr mendengar Nabi

SAW memb aca,TrQg (deirgan menggunakan hunrfslad)rar. Riwayat ini

disailpaikan oleh Ats-Tsa' labi.

rtr gira' ah yang menggunakan hurufsiaad ini tidak tcrmasuk qira'ah sab' ah yang
mutawatir.

t-'* l



1
Menunrt saya (Al Qurthubi): Adryun riwapt y4g dicanhrmkan

dalam kitab Slwhih Muslim, dari Quthbah bin Malikra2, adalah: Aku p€mah

stralat berjamaatr bersamakarn muslimin 1m.g diimmri olehNabi SAw ketika

beliaume,nrb acaafi ;afit 6t;;ifi5'-_i *on g:t A j}Jltt'sdanaku

mengulang-ulang ayat tersebut hingga aku tidak menyadari apa yang beliau

sampaikan setelah ihrt43.

Juga, mengganti hunrfsrz menj ilihrxttf shadih tidak dipefuoletrkar

apabila hanya dikarenakan setelatrqa ada hr;r:fi qaf.

Firman Allah Ta'ala, 3-; &d "Yong mempunyai mayang

yang bersusu,n-susttn."Afti dari kata P sendiri adalah benih yang banr

saja tumbutr sebelum menjadi buah kurma- Bentuk awal dari kata ini adalah

@ ili-6$- *- *1, yang artinya keluar, namunjika dikaitkan dengan

pohon kurma maka malaranya adalatr biji mafng larma sebelum menrbesar

dan masak. Sedangkan arti dankata \, iiadatahyangtersusm dengan baik.

Dalam kitab Shahih Al Butchari dijelaskan, batrwa kataS4jdigunakan
untuk beirih kurma yang masih berada dalamjaringny4 pkni mereka masih

tersusun satu sama laiq sedangkan apabilabenih-benih itu sudah keluar dari

jaringnya maka tidak lagi disebut dengan kata j-;
Firman Allah Ta'ala, )#.6j "(Jntuk menjadi rezeki bagi

hamba-hamba (Kami)." Kata 64 airiii berposisi sebagai mashdar,

perkiraanmalcnayang dimaksudkan adalatr: 6 :I'eG :j (Kami merrberikan

ra2 Ia adalah Quthbah bin MalikAts-Tsa'labi, yang berasal dari bani Tsa'labah bin
Dzibyan. Quthbah adalahpaman dari Ziad binAlaqah.

Imam Al Bukhari dan Ibnu Abi Hatim ketika mengomentari tentang Quthbah
mengatakan: ia termasuk salah satu sahabat Nabi SAW. Lih. Al Ishabah (31238).

r43 HR. Muslim pada pembahasan tentang shalal bab: Qira'ahyangDibaca Ketika
Shalat Shubuh (11336).
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rezeki ke,pada mereka), atau bisajuga de,ngan malcnanya, yakni, ti.;, ACgi

(Kami menumbuhkannyra sebagai rezeki untuk mereka). Atau, f^ti ri:3 i*
berposisi s$ag:ai naf ul lahu, dan maknanyamer{adi: kami menumbu}rkannla

unhrk me,nrberikan rezeki bagi mereka-

Definisi dari rezeki sendiri adalah sesuatu pry dryat dirasakan untuk

dimanfaatkan, seperti lang telah kami sampaikan sebelumnya.

Firman Allatr Ta' a la, it?t U; S"Gi ?k -, v i;11's " D an Kami

hidupkan dengan air itu tanah yang mati (kering)- Seperti itulah

terj adinya kebangkitan. " Maksudnya sebagaimanaAllatr menghidupkan

ladang yang sebelumnya tandus, maka begitulahAllah akan me'ngeluarkan

manusia dari kematian menj adi hidup ke,rnbali.

fiirut kaf padakata,!), K pada ayat ini baada pada posisi m arfu '

karena sebagai mubtada '. Dan makna untuk ayat ini telah kami jelaskan

beberapa kali di berbagai pernbahasan.

S edangkan untuk penyebutan be,ntuk mudzakkar p adakata (4,
padatral lang disifatinya adalah lota iiii $ang berbentuk mu'anrats), adalah

karena png dimaksudkan dnillab?ii.adalah 6 Gir (tempat) png benhrknya

adalah mudzaklar. Namun demikial kalau kata ini disebutkan di selain alat

Al Qur' an maka boleh dengan mempergunakan b erfir*. mu' annats (yaloi
"q;'a:&

I Surah Qaaf ]



FirmanAlleh:

tGo's 
t

C.j'
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r)l

I
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.lt

b';
t ,ti.*J
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,
o. @ 3*3 Afr +L*is cj ifuir* u.k>isF!ii#u

?a?K ,* i"izz(.
,c-

{ di i";s rt<rt **ls @ )";'o,'},-) to"*t?)t
*;,rn ,ttl-F.1ffir*"affr,fiVv41iFVtl;il@*sl*ci

@l**
"Sebelam mereleatelah mendustalcan (pula) lcoum Nuh dan

penduduk.Rcss dan Tsamud Dan kaumA{ kaum Fir'oun dan
lcaam Lath. DanpendudukAilcah sefio leantm Tubba, semuanya

telah nendustakan rasul-rssul maka sudah semestinyalah

nereka mendopat hakuman yong sudah dioncamlun- Malu
apalcah Kani letih dengan penciptuan ysng pertan a?

Sebenarnya merelw dslan lr,cadoan raga-raga tentang
penciptou yung baru'
(Qt. Qrd[$l:r2-f5)

Untuk keempat ayat ini dibahas satu masalatr sqi a

Malma dari firman Alah Ta'ala, gi ?i :#U.3f "Sebelum

merelra telah mendts takan (pula) laum Nrrt." Yakni : sebagaimana mereka

mendustakan Nabi SAIil/, begitupula kaum-kaum sebelum mereka, yang

menyebabkan ditunurkannya adzab kqadamereka.

Merekayang mendustakanNabi SAW diingatkan dengar kisahpara

pendusta Nabi-Nabi sebelumnla dan memperingatkan mereka de,ngan adzab

yang diterima oleh saudara-saudara mereka te,rdatrulu.

Adapun mengenai kisah kaum-kaum ini kami telah

l
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menyampaikannya beberapa kali ketika disebutkannya Nabi mereka beserta

kannnl,ia.

,yfi +k1$ " Se*uanya telah mendustakan rasul-rasul."

Yaloi, semua kaum-kaum yang disebutkan itu telah mendustakan Rasul

mereka-

Erii"Maka sudah semestinyalah mereka mendapat

hulatman yang sudah diancamkan. " Yakni, mereka berhak atas hukuman

danadzabAllah.

)frrt #'V u$i *Makn apakah Kami letih dengan penciptaan

yang pertama?" yakni, apakatrAllatr terkesan letih ketika menciptakan

manusia hingga letihjuga akan muncul ketika me,nrbangkitkan mereka?.

hi adalah sindiran bagi orang-orang yang ingkar terhadap hari

pembangkitan nanti, danjuga sebagai jawaban dari perkataan mereka yang

disebutkan pada beberapa ayat sebelum r, A.|3-.i,q:S " Itu adalah suatu

pengembalian yang tidak mungkin."
- 1-

l"-i * n A A)',-fr "S"b"nornya mereka dalam keadaan

ragu-ragu tentang penciptaan yang bant." Yalrrli, mereka bimbang akan

adanya hari pernbangkitan, sebagian dari mereka ada yang mempercayainla

sedangkan sebagian lang lain mendustakannp"



FlrmanAllah:

qlf #3"ifrs 6itrs'r#{tvZLi

*3 q#,y otiEITt &rl @ *''!,f b ill
@ "it Ut i'n I !'; y Lnir: 6 3.*;Wi

@ i# '^, i3 6 al,i-&f\ *ifr'{f.:" J;;6',

"Dan sesungguhnya Kamiteloh mencipttkan manusia dun

mengetahui apayang dibisikkan olch hotinyo, dan Kumilcbih
deleat lepadanya dari poda urat lehernya (Yaitu) ketiko dua

orang malailut mencolst omalperbuotannya, seorang duduk di
sebelah kanan danyang laiu duduk di sebelah kirt fiada suutu

ucqron pun yang diucqfunryru meloinlcan ada di deleafiya

malaileat pengmras yang selalu hadir. Dan ddnnghh
salcorotulmaut dengon sebeaar-benarnya. Iubh yang leama

selab bd fulipdtnyo.D

(Qs. Quf [50[:fCf9)

Untuk keempat apt ini dibabas €mpat masalah:

PefiamazFimanAltah Ta'ala,,o*i t, lr$ #{ e fiiS

*r;l ,F b !lg. ;1$3 ':.!|ai ,4 "Dan sesungguhnva Kami telah

menciptalran mantuia dan mengetahui apayang dibisil*an oleh hatinya,

dan Kami tebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya." Kata J"3iT
pada alat ini ada yang menafsirkan semua manusia secara keseluruhan, dan

adajuga png menafsirkan hanya penciptaan Nabi Adam saj a.

*as'3. t ..!'i,tyt

I

l
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Adapunmaknadari firmanAllah Ta'ald, ,7!,k ,4'**i ( )fi't
adalah: Allatr mengetahui apapun yang disimpan di dalam hati manusia,

diratrasiakanny4 dan di simpan di dalam kalbunya.

Pada firman ini terdapat ancaman hulorman terhadap orang-orang

yang berbuat maksia! yang hanla tersimpan kejalrafannya di dalam diri mereka

sendiri, tanpa diketahui oleh orang lain.

Sesuatu yang disimpan di dalam hati ini menurut para ulama yang

menafsirkan kata Jl,3 ii hanla Nabi Adam saj 4 adalah memakan buah yang

terlarang. Banrlatr setelatr itu kata ini bermakna umum untuk selunrh keturunan

NabiAdam.

Kata'e;,r|"'jt ('o"*i) sendiri malananya adalah ucapan yang

diucapkandidalamjiw4 atausecaraperlalran-latrandanse,rnbunyi-semrbruryi.

Makna ini telah kami sampaikan padatafsir surahAl A raafyang lalur4.

Adryrmmaknadarikalimat *i. J# afulahuratleher,yaitudua

urat yang berada di kedua sisi leher seseorang yang memanjang dari bawatr

rahangnya hingga ke pundakrya. Kata jilr sendiri sudah bermakna urat,

namun kata ini disandarkan kepada tata '.rlylt yang maknanya surma.

Penyandaran ini termasuk p,aaa .Uaf menyandarkan sesuatu pada makna dari

kata itu sendiri, namun berbeda lafaztrnya- Makna ini diriwayatkan dari Ibnu

Abbas dan para ulama lairury4 dan makna inilatr yang lebih dikenal dalam

batrasaArab.

Sedangkan me,nurutAl Hasaq makna dari kata i:jladalah urat

janhmg yaitu urat png terkait dengan organ jantung

Firman ini bukanlah suatu bentuk kedekatan dalam hal j aratq namun

raa Surah Al A'ruaf ayat 20.
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hanyaperumpamaan qkan kedekatmAllah terhadry seseorang. Yalmi" Allah

lebih dekat kepada seseorang daripada uraf lehenrya sendiri, padahal urat

lehemya itu berada dalam tubuhnya.

Adajugayangb€rp€ndeat batrwarnaloanya adalatr: Allah itu lebih

moniliki pengaruh tefiadry seseorag dnipada uat lehemya sendiri, walarryrur

urat lehernya itu akan menyebabkan kematian omng tersebut apabila

dipunrskrr"

I^alu adajuga 1ang b€rp€Ndryat bahwa maknanya adalatr: Allatr itu

le,bihmerlgetahui4a ngdibisild@ndalandirinyadariuratlelrerrryrasendiri,

padatnl urat lehemla itu meldcat dalam fi$uhnya dan menlambunglcannya

dengan hatinya. ILnuAllatr itu lebih dekat kepada diri seseorang daripada

ilmu hatinya sendiri. Makna ini diriwayatkan dari Muqatil. Lalu ia
me,nambatrkan: kedekatan yang dimaksud oleh ayat ini adalah kedekatan

dalam hal pengetahuan dan kekuasaan, dimana mungkin saja seseorang

menyembrmyikan sesuatu dari orang laiq nanrun ia tidak dapat dan tidak

mung[in maryanbunyikamla d{i Atlah.

Kduaz Firman Allah Ta'ala,' rt r*.$, f gt;iE.J,ifi ie\l
'+tOVli "(Yaitu) ketika dua orang malaikai mencatat amal
perbtmtannya, seorang fuduk di sebelah lcanan dan yang lain duduk di

sebelahh'n:" Yalmi: Allah lebih dekat kepada seseorang dibandingkan urat

leheml,aketikaadaduamalaikatpng diperintahkar olehAllatnurtukmencatat

segala perbuatan orang itu. Malcnarya" sebe,namyaAllah tidak memerlukan

malaikat untuk memberitahukan-Nya tentang perihal yangadapada diri

seseorang karenaAllah l$ih mengetatui segala sesuatutentang orang tersebut

namrur kedua malaikat itu tetap diutus untuk menegaltcan hujj ah dan sebagai

penegas akan kebenaran catatan orang itu.

Al Hasar; Mujatri( dan Qatadah mena$irkan batrwa yang dimaksud
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dengan kata $gE5l pada ayat ini adalatr dua malaikat yang me,lrcatat segala

perbuatan seseorang. Dimanamalaikatyangpertamaberada di sebelah kanaru

lang bertugas untuk me,ncatat amal kebaika& sedangfanmalaikat yang kedua

beradadi sebelatrkiri,langbertugasuntukme,ncatatsegalapertuatanburuk.

Al Hasan menarrrbahkan: apabila seseorang telah wafat, maka

catatan itu akan dilipat dan disimpan, dan catatan itu akan dibuka lagi setelah

hari kiamat nanti, lalu diperintahkanlah kepada masing-masing pernilik

catatan ters ebut: tlL ll:* ;';il l4 ;F :**q$ "Bacalah kitabmu,

cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab

terhadapmu."ras Waspadailatr akan datangnyahari dimana setiap orang akan

diperintahkan olehAllatr untuk mengfuisab dirinya se,ndiri.

Mujatrid mengatakarlAllatr mewakilkan duamalaikat di matam hari

dan duamalaikat di siang hari untuk masing-masing manusia, walaupun

sebe,nam),aAllah mengetahui apapun yang terjadi pada setiap mereka Kedua

malaikat itu berttrgas untuk mencatat setiap gerak-g€rik lang dilakukan oleh

manusi4 sebagai hujiah untuk diri mereka sendiri nanti di hari kiamat. Kedua

malaikat itu ditugaskan untukberada di kedua sisi manusi4 kanan dan kirinya

Malaikat yang berada di sisi kanan ditugaskan untuk mencatat segala amal

kebaikarr, sedangfanmalaikatlaqgberadadi sisikiriditugaskanuntukmencafat

semua perbuatan buruk. Kedua malaikat inilah yang dimaksud oleh firman

Allah Ta'ala, 
"oS Od ,fi gdi *,,Seorang dudukdi sebelah kanan

danyang lain dudukdi sebelah kiri."

Suffan mengatakan, bahwa ia pernah mendengar sebuatr riwayat

me,lryebutkan batrwa malaikat png menuliskan amal kebaikan lebih bij alsana

dibandingkan malaikat yang menuliskan perbuatan buruk, karena apabila

"5 (Qs.Al Israa' [7]: la).
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seoranghambamelakrkms$uahdosamalraiaalrmberlstajangnlah €n$au

lekas menuliskannp, siapa tahu ia akan meminta mpun kepadaAllah.

Makna yang sama juga disebutkan pada sebuatr hadits yang

diriwayatkan olehAbu Umamab ia berkata: aku pemah mendengar Nabi

SAW bersab d4*Malaikat penulis kebailun berada di sisi sebelah kanan

seseorang, sedangkan malaikat penulis keburulcan berada di sisi

sebelah kirinya. Malaikat penulis kebaikan itu lebih bijaksana

dibandinglcan dengan malaikat penulis lccburukan, lcarena apabila

orang tersebut berbuat kebaikan malca malaikat di sisi kanan itu alan

langsung menulislannya ditambahkan dengan ganjaran sepuluh lcali

lipat, namun apabila orang tersebut berbuat suatu kcburukan maka

malaikat di sisi lanan akan berlata kepada malaikat di sisi kiri:
biarlranlah dahulu dan tunggulah hingga tujuh jam, agar ia dapat

b ert as b ih at au b er is ti ghfar." l 4

Diriwayatkan pula, dariAli, ia berkata bahwa Nabi SAW pernatr

bersabda: "Sesungguhnya tempat dudulorya kedua malaikat yang

menyertaimu itu adalah panglannmu, lisanmu adalah alat tulis mereka,

air liurmu adalah tinta mercka, sedangkan englcau melalatlun sesuatu

yang tidak diperbolehlan tanpa rasa malu terhadap Allah dan ke&n

malaihat ifrt."t'7

AdhDtnhhak margatakm: Erpat duduk kedua malaikat ifir adalatt

di rongga mulut di bawah gigi depan Aufjuga meriwayatkan hal png sama

dari Al Hasan, Auf menambatrkan: Al Hasan ihr senang sekali merrbersitrkan

ra6 Riwayat ini disebutkan olehAlAlusi dalam Ruh Al Ma'ani, dariAth-Thabrani,
Ibnu Mardawiyah, dan Al Baihaqi pada pembahasan tentang cabang, yang
diriwayatkannya dari Abu Usamah secan marfu'. Lrh. Ruh Al Ma' ani (81207\ -

ra7 Riwayat ini disanpaikan olehAl Alusi dalam Ruh Al Ma'ani (8/207) dengan

makna yang serupa, namun ia mengornentari setelah itu: riwayat hadits ini tidak memiliki
segi kebenaran sama sekali.
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bulu yang ada di bawah bibirnya (al anfaqahta\.

Adapun penggunaan kata 3 ,i padaayatini dan bukannya r, I "te 
g

yang lebih menunjukkan pada dua orang, kare,na maksud dari ayat ini adalah

me,nerangkan batrwa malaikat png disebelatr kanan duduk dan malaikat lang
sebelah kiri duduk, lalu kata duduk yang pertama dihilangkan karena kata

duduk yang kedua sudatr menunjukkan keberadaan kata tersebut.

Pendapat inilah yang dipilih olehAl Mubarrad ia mengatakan bahwa

kata yang kedua sudah terwakili oleh kata yang pertama, oleh karena itu

tidak perlu lagi disebutkan. Sedangkan menurut Al Akhfasy dan Al Farra' ,

kata tersebut dapat digunakan untuk bentuk tunggal, dua, ataupun jamak,

oleh karena itu tidak perlu ada kata yang diprediksikan tidak disebutkan.

fata 34 Oada ayat ini bermakna -teri (yang duduk) seperti halrya

kata 6J t yang bermakna ggLJ.J t (1ang mendengar), atau kata nlLil t lang
bermalana d 6J t (yrrrg mengetatrui), atau kata -)*ril r yang bermalara 1 r til t,

(1ang mampu), atau kata C*il r larg bermalcna +Lfu r (1ang menyaksit*l

Adajugalang berpendapatbahwa kata ij Asini termakna t 2W,
(yang duduk bersama) seperti halnya kata .,15!r yang bermakn a Sirlr
(yang banyak makan), atau kata e$t V*g bermakna ps6r (yang sering

menyesali perbuatannya).

Al Jauhari mengatakan, bentuk kata Sfi danbentuk kata Sfi
dapat digunakan dalam benhrk tunggal atau du4 ataujugajamak, contohnya

firman Allah Ta'ala, ';r*i;fro',Jfiq "sesungguhnya kami adalah

Rasul fiihan semesta Alam."tas jtgafirmanAllah Ta'ala, 'A'{=jt:S[

tat Al anfaqai ini adalah rambut-rambut kecil yang berada di antara bibir bagian
bawah dan janggut. Namun ada pula yang mengatakan bahwa al anfaqah adalah
salah satu bagian wajah yang berada di antara bibir bagian bawah dan janggut, entah
itu ada rambutnya atau tidak. Dan ada pula yang berpendapat bahwa kata ini digunakan
ketika ada bulu yang tuu$uh disana.

Iae (Qs. Asy-Syr'araa' 126l:16).



i*lrS.,i "Dan selak dari ifr. rrulaikat+utaikat odotah penolongnya

pula."t*

Yang dimalsrd dad drduk,lisiqi adalatryagselalu te@ melakukan

hal png dimaksud dan bukan kebalikan dai katabemdiri.

KetSa: Firman Allah Ta'ala, U*:*ii$Porfi€
" Ilada suatu ucapan pun yang dfucapkanryn nelairrkan ada di dekatnya

malailcat pengawas yang selalu hadin"Yabi, tidak ada satu orang pun

ya4g mengatakan sesuatu kecuali pe,rkahan im akan ditulis dan dicatat oleh

keduarnalaikattadi.

Asal kata j4[ A"*Uil dari kalirnat i;ilt Jilf ],."e artinya

mengeluarlon sesun (makaan) dari rongga muhrt

Adryu mengenai k^t^ #j ada tiga pendapat dari para ulatrlar5r,

padryat ya€pertanamaryebulkar[6[samaknmyaa.latah ]ang metrgihffi

segala sesuatu Pendapat kedua me,qgafakan bahwa maknaqra adalah png
meqi age pendryat ini dismnpaikan oldrAs.Suddi. Sedanekan perd4at }aqg

ketiga mengatakan bahwa maknanya adalah yang menpksikaq pendapat ini

aisarnpaiton oldr Adh-Dhahtralc

Dan untuk kata'* d"eopendryat )ang pertama menySutkan

batua maknaqra adalah png selalu badir dm tidak pemah absen Sedangkan

yang kedua mengafakan batwa makmnla adalah png sodia selalq entah itu

bersediauntul< mencatat atatpur bersedia untuk mempersaksikanrs2.

Al Jauhari mengatakan bahwa kata '"ag ittartinya sesuatu yang

'$ (Qs. At-Tirhriim [66] :a).
f 5t Ketiga pendapat ini disampaikan olehAl Mawardi dalamTafsimya (51347).
r52 Kedua pendapat inijuga disanpaikan olehAl Mawardi dalamTafsinya(SBal.



ada dan bersedia. Asalnya adalah (riii -1$O) atau juga (r3r,Li1 - i;ri) y*S
malaranya mempersiapkannya untuk satu hari. Diantara malaranya adalah

firmanAllatr Ta'ala,e: #a'tiEf3 "Dan disediakannya bagi mereka

tempat duduk"ts3

Ataujuga seperti ungkapan b bt d*'* itj v*eartinya
adatah kuda yang dipersiapkan untuk berlari kencang"o.

Menurut saya (Al Qurthubi): Penvakilan png diserahkan kepada

kedua malaikat itu memiliki makna'keberadaannya" pada seseorang.

Abul Jauza dan Muj atrid b€rperdapat batrwa setiry pefuuatar png
dilakukan oleh manusia pasti akan dicatat, walaupun sebuatr rintihan tatkala

mereka sedang sakit.

Sedangftan Ikrimah berpemdapat batrwa png dicatat itu hanyalatr

perbuatan yang akan diberikan ganjaran pahala atau perbuatan yang akan

diberikan balasan dosa saja.

Adajuga yang berpendapat bahwa segala sesuatu yang dilaktrkan

oleh seseorang pasti akan dicatat oleh malaikat namm setelah hari me,njelang

malam catatan-catatan itu diperiksa ulang lalu segala perbuatan yang mubah

akan dihapuskan dari catatan tersebut, seperti misalnya berjalan, duduk,

makan, minurL danpefuutan lainnla png tidak ada kaitannya dengan palnla

dan dosa. Wallahu a'lam.

Diriwayatkan dari Abu Hurairatr dan Anas, bahwa Nabi SAW

pemalr bers abd4*Setiap dua malailwt pencatat yang menghadap kepada

Allah unuk melaporkan catatanrq/a, lalu Allah melihat pada awal catatan

itu perbuatan baik, dan di akhir catatan itu juga perbuatan baik, maka

r'3 (Qs. Yuusuf [12]:31).
t ta Lth. A s h-9 h ih hah (2 I 50 5).
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Allah alan berlata kepada para malaikat-Nya: Persaksilanlah bahwa

Aht telah mengamptmi hamba-Ku atos segala perbuatan buruk yang

terdapat di antara awal dan akhir catatai ini."tss

Ali binAbi Thalib pemah meagelie Se$neguhlaAllah merniliki

malaikat yang memegang buku catatan png bern arnaputih untuk setiap

manusia Usahakanlaholdrkalim rntukmengisibuhcatah tersebtrtdengan

kebaikan di awal dan di akhimp, karenaAllah ak^n mengampuni segala

perbuatan png terdryat di antara

Abu Nu'aimAl HafizI meriua5atlon, dri Abu TMrir Mutnnnrad

binAl Fadhl bin Muhammad bin tshak bin lftuzaimalL &ri kdceknya

Muhammad bin Ishal(, dari Muhamnd bin MusaAl llarasyi" dai Suhail bin

Abdillah, ia berkata: aku p€rnah mende,ngarAl A masy me,mbcritahukan

sebuah hadits , dai Taidbin Wabab, dari lbnru lvlas'ud, ia berkata: Rasulullah

SAW penratr bersabda" " Seswtguhnya apabila dua malaikat diturwkan

kepda seorang hamba laki-laki anupun penenpurn, n aka mercka akan

membawa sebuah buhr yang tersegel. Lalu kedua malaikat itu
menwuilan tugasnya tntuk menuliskan apapun yang dilatalun oleh

lumba tadi. Kqudim apabila nercka alant ma yelesailun ugas menlu

hari itu mala salah satu dari merclu alun berluta kepada yang lainnya:

"Bulcalah buht yang tersegel yang sedang englcau pegang itu." Lolu

malailat itu pun membulca buht yang ada di tangannya dan keluanya

menyamalran catatan yang mercka tulis dengan buht yang tersegel,

ternyata lreduanya sama sekali tidak berbeda. Inilah mabta darifirman

Allah Ta'ala, 3-+ #:;'a $ 9i ,y '4C *nrdo suatu ucapan pun

yang diucaplrannyamelainkan ada di delcatnyamalaikat pengawas yang

r55 Riwayat ini disebutkan dalam Karu Al Ummal (15178 l, badits nomor 43080), dari
AbuYa'la, dariAnas.
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s elalu hadir" Hadits yang diriwayatkan dari Al.A'masy, dari Zaid ini adalah

hadits gharib, tidak ada lang meriwayatkan hadits ini kecuali melalui Suhail.

Diriwayatkan, dari Anas, batrwa Nabi SAW pernah bersabda:

"Sesungguhnya Allah mqvalcillcan dua malaikat untuk seorang hamba-

Nya untuk menuliskan segala perbuatannya. Lalu apabila hamba itu

wafat malra kedua malaikat itu akan mengadu kepada Allah: 'Ya Allah,

sifulan telah wafat, oleh karena itu izinlmnlah knmi untuk kembali naik

lre atas langit.'Lalu Allah berfirman kepada mereka: 'Sesungguhnya

langit-langit-Ku telah terisi penuh oleh para malaikat-Ku yang lain yang

sedang bertasbih untuk-Ku.' Kemudian kedua malaikat itu berkata lagi:

'Ya Allah, apakah kami hants menetap di bumi?' Allah tnenjawab:

'Sesungguhnya bumi-Ku telah terisi penuh oleh para maHtluk-Ku yang

sedang bertasbih. 'Kernudian kedua malaikat itu berkata lagi: 'Ya Allah,

dimanalrah kami harw berada sekarang ini? 'Allah menjawab: 'Petgilah

lalian lce htbur hamba-Ku yang kalian catat amal perbuatannya itu,

lalu bertalrbir-lah, bertahlil-lah, dan bertasbihJah, lalu kalian tulis

pahalanya untuk hamba-Ku itu hingga hari kiamal lsnli'.ttts6

Keempat Firman Allah Ta'ala, U$P,r',;tU;83
'++ t 

" 
rti (, * Dan datanglah s akaratulmaut dengan s ebenar-b enarnya.

Itulah yang kamu selalu lari daripadanya." Makna dari kata ,{-r, p^a"

ayat ini adalah dengan segalabeban png hmrs dibawa ketikawafat dan rasa

sakit png teramat sangat.

Apabila seomng manusia masih diberi kesempatan menikmati

156RiwayatinidisebutkanolehAlAlusidalam RuhAlMa'ani(81207),dariAbuasy-
Syeikh dalarn Al 'Uzhmah,juga dari Al Baibaqi pada pembahasan tentang cabang-
cabang kefunanan, yang diriwayatlcan dari Anas.
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hidupnyq maka semuaperkataan danperbuatannya akan selalu dicatat untuk

diperhitungkan nanti. Ke,nurdian setelah kematian itu datang maka barulah

terlihatlatr di depan matmya semua kebenaranj anji dan ancaman Allatr"

Beberapa ulama berpendapat batrwa W dV pada ayat ini

bennakna kematian ihr sendiri. Alasan penamaan kematian dengan hak ini

entatrdilcarenalmkeberhakm seti4 m'-rusiaatas kematian atau dikrenakan

mereka akan dipindahkm ke tempat yang hak yag abadi selanrmya Namun

apabila diartikan dengan makna yang teralfiir ini, maka pada ayat diatas

terdapat taqdim danta'hir (ada kata yang dimqiukan dan ada kata png

diaktrirkan), danperkiraanmaknanya adalatr: 1'yJ/U..'rir-I, i *'cl;E t
(dan datanglah saatrya hidup yang abadi melalui kematian)t'.

Begitulah qira'ah png diriwayatkan dari Abu Bakar dan Ibnu

Mas'ud. Karena malcna dari kata a:f,3 sendiri adalah hak, latu kata itu

disandarkan kepada dirinya sendiri dengan perbedaan lafazhnya

Orang-orang yang berniat jatrat menggunakan riwayat dari Abu

Bakar ini untuk mencoba me,nikamAl Qur'aru mereka mengatakan: kami

menentangAl Qu'an seperti hatryaAbu Bakar, yaitu ketika ia me,lre,lrtang

firman Allah Ta'ala, ,{r|*fr';6" -;6Sdan menggantinya menjadi

9,r;lu;,i.A,if- ort::.
Lalu para ulama pun menjawab prasangka buruk ini dengan

mengatakan bahwa riwayat png berasal dari Abu Bakar itu ada duq yang

p€rtama adalah riwalat yang sesuai dengan tr.rlisan dalam muhaf dan riwapt

inilatr png diamalkan. Sedanglen riwayat kodua adalah riwapt yang ditolalq

apabila benar riwayat itu berasal dari Abu Bakar, maka kemungkinan besar

Abu Bakar telatr tersilap, atau mungkin juga kesalatran padaperiwayat atsar

ts7 
Qira 2lr ini tidak termasvk qira' ah s ab' ah yarLg mutawatir.
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tersebut ketika meriwayatkannya.

Abu BakarAlAnbari meriwayatkaq dari Ismail bin IshakAl Qadhi,

dari Ali binAbdillah, dari Jarir, dari Manshur, dari Abi Wail, dari Masruq, ia

berkata: ketikaAbu Bakar sedang dihadapi oleh sakaratul mau! ia mengirim

seseorang untuk memanggil anakrqa, Aisyah. Lalu ketikaAisph datang dan

keadaan sang aya[ ia berkata: keadaan ini seperti yang dikatakan

oleh seorangpenyair:

'r:ilt W AA, Q1',;rt'- ti1

Apabita suatu t ori sotwrotul maut datang dan daila sudah semailn

sesak

Lalu Abu Bakar berkata: mengapa engkau lebih memilih
mengucapkan sebuah qrair, padalral dalanAl Qrn'an dis$utkaq'dR" A:q:,
'++\,r?6e4,i?f\yrt "Dan datanglah sakaratul maut dengan

sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya."
i

Beberapa ulama lain berpendapat, bahwa kata hak pada ayat ini
memang bermakna kematian, namun ti dak ada taqdim dar, ta'hir,karena

makna ayat ini adalatr: dan datanglah sakaratul maut dengan kematian.

Pendapat ini disampaikan olehAl Malrdawi.

fata ajlJr sendiri adalahb€ntuktunggal dari .:'r.rKJr.

Dalam kitab hadits shaltft disebutkaru sebuatr riwayat dari Aisyah,

batrwa Nabi SArtI/ ftetika hendak dijemput oleh malaikat maut) berada di
dekat sebuatr raloratr (tempat air yang terbuat dari kulit), lalu beliau

memasukkan tangannya ke dalam air png ada di tempat tersebut dan

menganrbilsedikitairuntukmernbasuhw4iabnla,lalubeliaubelsabda: "Iidak
ada tuhan yang berhak disembah kecttali Allah, sesungguhnya kematian

itu diawali oleh sekarat, Ya Allah bantulah alat untuk melaluinya."

Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya dan bersabda: * (Alat lebih

Surah Qaaf



memi@ berada di tempat yang tertingi." Banrlah setelatr itu nyawa beliau

diangkat dan kedua tangannya terjatuhtst. HR. Al Bukhari.

Diriwayatka4 batrwa Nabi SAW pernah bersabda: " sesungguhnya

seorang hamba yang selalu melahtkan perbuatan yang bai\ itu maka

lrebailcannya akan membantunya pada saat menghadapi kematian dan

salaratul maut. Dan sesungguhnya sendi-sendi orang yang shalih itu

akan mengucapkan salam satu sama lain, mereka mengatakan:

assalamu'alaika (keselamatan atsmu), pada saat ini kamu berpisah

denganht dan ahr berpisah denganmu, namun kita alcan berjumpa lagi
di hai kiamat nsn1i."tse

Isa bin Maryam pernah berkata: "Wahai kaum hawariyun
(pengifut setia Nabi Isa) selcalian, mohonlah kalian lcepada Allah agar

lalian dapat dipermudah dalam menghadapi sakaratul maut ini."

Diriwayatkam, batrwakematian itu lebih sakit daripada tertusuk oleh

pedang, lebih sakit daripadateriris oleh gergaji, dan lebih sakit daripada

terpotongolehgunting

Adapun untuk firmanAllah Ta'ala) W'+G CA).,5"Itulah
yang lmrnu selalu lari daripadanya." Yalmi, ketika seseorang sedang

dihadapi oleh kematian, maka akan dikatakan kepadanya: inilatr yang selalu

engkau hindari dan melarikan diri dariryra-

t<ata'+iipada ayat ini b€rasal dari (S; j i; -i i+ - ti F - iZ - st;)
yang malcnanya adalatr menglrindar dan menjauh. Bentuk sebenarnya dari

t5E HR Al Bukhari pada perrbabasan tentang sifat lemah lernbu! bab: Nomor 42, dan
jugapadapembahasantentangpeperangan, bab: Nomor 83. Hadits inijuga diriwayatkan
oleh At-Tirmidzi, An-Nasa' i, Ibnu Maj a[ yang diriwayatkan dari Aisyah.

r5e Riwayat ini diarnbil dari Kanz Al 'Ummal (151563, hadits nomor 42183),yang
berasal dari riwayatAl Qusyairi dalan Ar-Risalah, dari Ibrahim bin Hadbalq dariAnas.

IiI"]



kata i'> jE adalah 7't ;:*, namun kernudi an har akat fathah p adahttruf

ya' im di-sulatn-V,an Hal ini dikarenakan tidak ada kata dalam bahasaArab

yang bentuknya Jj;:tkecuali km OW'o. Apabila kata ini digunakan

untuk pemberitahuan tentang diri sendiri maka bentuknya menjadi:

l'# f4 +i :dt *'ogyyargmalstmlaadalah akumargtrirdai

sesuatu

FlmrnAlleh:

t7{ F ff; G;;6't @ *tn i'; lt:;i" ).*fi A d3,
a,? vfiK t :{" ;; 1w AG Ji 6 \iSW

3rp i't- A;5 tY;V,

"Dan ditiuplah sanglcaknla. Itulah hui terlahsananya

ancamorl Dan datanglah ftop-fi.aP diri, bersama dengan dia

seorsng malaileat penggiring dan seorang malailut penyalesl

Sesunggahnya kamu berads dalam leadaan lalai dari (hal) ini,

malea Kami singkaplun dari padamu tutup (yang menutupi)

motarnu, matu penglihalanmu poda hari itu amat taiam.'

(Qs. Qaaf [50]:20-22)

Untuk ketiga ayat ini dibatras tiga masalah:

PertamazMakna dari firrran Allah Ta'ala, )fi A'ei3 " Dan

ditiuptah sangkakala." Yakni, tiupan terakhir yang ditiup ketika hari

160 Lilr. Ash-Shihhah (4467).
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p€mbmgkitar

*.sfl?'illt'S*Itulahhariterlaksananyaancaman."Yakni,hari

1ang dijanjikanAllah kepada oftrng-orang kafir unhrk mengadzab mereka.

Mengenai tiupan sangkakala ini telah kami bahas secara lengkap

pada perrbahasan-penrbatrasan sebelumnyat6t . Walhamdulillah.

Kdua:FirmanAllah qh,atan, +Sb! LiL 
r*r1 ll b|qi*oon

datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat

penggiring dan seorang malailwt penyafrsr. " Para ulama berbeda pendapat

ketika memalmai l<aa dli dan j uga kat a 3,..?,Ibnu Abbas berpendapat

batrwa malma dari kata "6rt7 aaaanseorang malaikat penggiring sedangt<an

makna dari U,aa3-; adalah saksi dari diri mereka sendiri, yaitu kaki dan

tangan mereka Maha ini disampaikan oleh Al Aufa dari Ibnu Abbas.

Sebuatr riwalat dari Abu Hurairah me,nlrebutkan bahwa malcna dari

t<ata'g1t7 adalatr seorang malaikat penggiring sedangkan makna dari kata

i"* aA*an saksi dari amal perbuatan mereka

Al Hasan dan Qatadatr menafsirkan bahwa makn a dan kata'51tJ.

adalahpenggiring pngmenggiringjiwa-jiwamanrsia sedangfualr rnalsra dari

kata S adalah saksi )ang memp€rsaksikan amal perbuatan mereka ftedua
ulama ini tidak menyebutkm apakatr penggiring dan saksi itu dari golongan

malaikatataubukffi).

Ibnu Muslim berpendapat, bahwa malrra dari kata 'g$- aaAan

qarin (pendamping) dari golongan syetan. Adapun penyebutan qarin inr

sdagai !|U aikerAr-iaselalumengihrtikernmasaja ngdidmpinginla

pergi, walarprm ia tidak menganjurkaurya-

t6t SurahAn-Naml ayat97 dan surahAz-Zlmar ayat68.

tt*lTafsir At Qurthubi



Muj atrid berpendapag bahwa hi; drrrrii .aArn dua malaikat

png ditugaskan untuk menggiring dan mempersaksikan manusia di akhirat

nanti. Malma ini sesuai dengan sebuatr riwayat dari Utsman bin Affan yang

menyebutkan, batrwaketikaUtsman sedangberpidato di atas mimbar, ia

me,ngatakan , lSiSr]; ql y.ri $ A;6'tmakna dari uatai;ir! adalatr

sorangmalaikat ngmenggiringmamsiakehad4a*Uu soAadrmmalma

dari kata i,i ,aa*, seorang malaikat yang mempersaksikan perbuatan

mer*a

Menumt seya (At Qurthubi): Pendryat )rang t€rakhir inilah png
paling dimggulka& karena sebuah hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin

Abdullah menyebutlon: bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW

bersabda: "Sesunggtrtnya lcetmtttan Adam itu selalu dalam kealpaan

terhadap segala sesuatu yang diciptalan oleh Allah untuk merelca.

Sesungguhnya Allah, yang tidak ada Tfuhan melainlcan Dia, apabila Dia

ingin menciptakan sesarang maka Dia akan berkau kepada salah satu

malaikat-N1n: 'Tulbkanlah ra.eki ywtg akan diterilnaryn, begitu juga

dengan walau lahir dan *matAawW Dan ulislcan juga bahwa ia &an
hidttp balugia atau sengsara-'

Kemudian malaikat itu pun terangkat (karena ia telah

menyelesailcan ugasryn), lalu Allah mengutus satu malailat lainnya

untuk menjaga (seseorang )nng bant dicipnkan tadi) hingga orang

tersebut dapat mengunakan alalnya. I-alu (setelah orang tersebut dapat

menggunakan akalnya malailcat itupun terangkat dan) Allah mengutus

dua malailat untuk menuliskan segala perbuatan baik dan perbuatan

burttkyang dilahtkannya. Kemudian apabila telah tiba walauwafatnya

malra lredua malailat tadi alcan teranglcat, dan datanglah malaikat maut

untuk 
.menj 

emput nyawanya.

Kemudian setelah orang tersebut dimasukkan ke dalam



1
latburnya nth yang diambil oleh malaikat maut dikembalikan ke dalam

jasadnya, bantlah setelah itu malaikat maut terangkat. Dan kemudian

datanglah dua malaikat penjaga lafiur untuk menanyakan orang

tersebut (dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan, apabila

ia baik menjawabnya maka baik pula perlakuan kedua malaikat itu,

namun apabila jawabannya meleset maka kedua malaikat itu tidak

s egan-segan untuk mengadzabnya).

Kemudian setelah melaksanakan tugasnya, lcedua malaikat

inipun terangkat pula, hingga datang saatnya hari kiamat, lalu diutus

dua orang rnalaikat lagi, yaitu malaikat kebaikan dan malaikat

keburukan, kemudian mereka melepaskan ikatan (atau lanci) yang

terdapat pada buhr catatanyang terikat pada leher orang tersebut. Lalu
datanglah dua malaikat lainnya, yang satu adalah malailrat penggiring,

dan yang lainnya adalah malaikat saksi. Kemudian setelah itu Allah

berfirman kepadanyat' ilJ' ,i AlUgll* viiKt:{r;;# AS ii
34L ?';fr 'sesungguhnya lamu berada dalam keadaan lalai dari (hal)

ini, maka Kami singkapkan dai padamu tutup (yang menutupi) matamu,

malra penglihatanmu pada hai itu amat tajam'.

Ialu Nabi SAWmelanjutkanrryra dengan melanhmkan firmanAllah

Ta'ala, *Clr$|itf, 'sesungguhnya kamu melalui tingkat demi

tinglwt (dalam kehidupan).' (periwapt hadits ini mengatakan batrwa

maknanya adalatr: dari satu keadaan kepada keadaan lairurya). Kemudian

Nabi SAW mengakhiri hadits ini dengan bersabda: 'Sesungguhnya yang

alran lramu hadapi nanti adalah perkara yang sangat besari oleh lcarena

itu mintalah pertolongan kepada Allah yang Maha Agung'." HR. Abu

Nu'aimAl Hafizh, dari Ja'farbin Muhammad binAli bin Jabir. Lalu ia

me,ngome,ntari: hadits png diriwalatkan oleh Ja'fartermasuk hadits gharib,

sdangkan tradits png diriwaptkan oleh Jabir tidak ada hadib lain yang dryat

Tafsir AI Qurthubi @)



memperlclatlla

Ialu para ulamajug berbedapedeatm€ogenai karmuman ayat

ini. Jumhur ulama berpe,ndapat bahwa ayat ini bersifat umum, untuk orang

Islarn danjuga orang kafir. NamunAdh-Dhahhak berpendapat bahwa ayat

ini adalatr khtsus ditujukan kepada orang kafir *1a" Walffiu a' lann.

Ketigaz Firman Allah Ta'ala, vi36tJrJ|;# Ar-g ti
L, ?'$ llJ'$'a;u9 ll; " sesungguhnva kamu b erada dalam

keadaan lalai dari (hal) ini, malca Kami singkapkan dari padantu tutup

(yang menutupi) matamu, mala penglihatanmu pada hari itu amat

tajam."

Ib,nu Zaid mena$i*an bahwa png dimalstd dengan "[<amu." pada

ayat ini adalahNabi SAW, plni: sesungguhnyakamuwahai Muhammad

datam keadam lalai hingga tidak menyaryaikm risalah kepada kam Qraisy
pada saat mereka masih j ahiliyatu

Ibnu Abbas dan Adh-Dhahhak menafsirtan battwa maksudnya

adalatr kaum musyrikin, pkni : mereka sebelumnya berada dalam keadaan

lalai akan akibat dari petbuatan mereka-

Sedangkan para ulama tafsir kebanyakan berpendapat bahwa

maksud dari ayat ini adalatr tentang orang )ang suka berbuat kebaikan dan

orang )ang suka berbuat kebunrkan. Dan pendapat inilah png dipilih oleh

Ath-Thabarito.

Namun beberapa ularna berpendapat batrwa ayat ini tidak dapat

ditafsi*an kecuali dengan ayat ilahiyah png disebutkan sebelumnya.

ta Lth. Jami' Al B ayan (261 102\.
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Maknanyamer{adi: kamu wahai manusia sebelumnyaberada dalamkelalaian

bahwa setiap jiwa itu pasti akan diberikanpenggiring dan penyaksi.

Adapununtukmaknadari firmanAllah Ta'ala, AlUg l* tiiK
*Malra Kami singkapknn dari padamu tutup (yang menutupi) matamu."

Adalah: Allah akan mernbukakan semua matahati lang sebelumnyabuta-

Unhrk makna dari firman ini ada empat pendapat dari para ulamar63,

yang pertama adalah pendapat dari As-Suddi, yaitu: ketikajanin-janin yang

masih berada di dalam perut ibunla terlahirkan. Pendapat yang kedua adalatr

pendapat dari Ibnu Abbas, yaitu: ketika seluruh manusia yang ada di dalam

kuburakandibangkitkan. PendapatyangketigaadalatrpendapatdariMujatrid,

yaitu: ketika seltrruh manusia akan dikumpulkan di padang mahqar. Pendapat

laang keempat adalatr pendapat Ibnu Zaid, 1aitu: ketika dituru:kannya watryu

Allah dan pembebanan risalah atas Nabi SAW.

Adapun untuk makna dari firmanAllatr Ta'ala, lgL i'A 4;i
"Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam." Beberapa ulama

berpendapatbahwamaksud dari penglihatanpada firman uri adalahpurglihatan

hati (mata hati), seperti ketika seseorang mengatakan #Ur"ff. $ Gu

mengerti tentang ilmu fiqih secaramendalam). Asal dari kata ini adalah

(1 h7 -?i4 r-JuiJl fi)yang maknanla adalah fenomexm hasil pemikiran

atau hasil dari mengarnbil pelajaran dari sesuatu. Namun hasil dari pematraman

ini sama seperti penglihatan yang dapat dihasilkan dari inderamata (yakni

kelakinan).

Beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa maksud dari

penglihatan disini adalah penglihatan mata dan inilatr lang npta dari alat ini,

tanpa hanrs adapenafsiran. Makna ayat ini menjadi: makapenglihatan indera

163 Keerrpat pendapat ini disampaikan olehAl Mawardi dalam Tafs imya (5 /349).



matamu pada hari itu amat tajam, 1lalod sangat kuat dan dapat menembus

apryun yang s$elumrrya t€rtrtupi I 6{.

Muj ahid menafsfukan, bahwa png dimaksud de,ngan firman Allatr

Ta'ala, lr*?'Al'rJH uMaka penglihatanmu pada hari itu amat

taj am." Adalah: penglihatanmu png mengarah kepada timbanganmu ketika

segala amal perbuatan yang baik ataupun yang buruk diperbandingkan.

Pendapat ini juga disampaikan olehAdh-Dhahtrak.

Lalu adajuga yang me,nafsirkan bahwa malna firman ini adatah

melihat denganjelas palrala dan dosa apa seia ydng ia t€rima hi adalah malsra

dari pendapat IbnuAbbas. Adajuga yang menafsirkan bahwa makna firman

ini adalah ketika seorang yang kafir dibangkitkan, penglihatannya menjadi

sangat taj am dan dapat melihat semua dosa{osa yang hanrs ditanggrrngnya

lalu setelah melihathularmannyamatanyamenjadijuling dan lamakelamaan

meqiadibuta-

l0l/ragaai qira' ah,@aulama merrb ralcata-kata A?, J),b,
!h!,ini dengan meNrggunakan haralat kasrahpada setiap dhamitaya

11atori S, *, .4ia5'yo,dengan alasan bahwa dlumir-dhamir ini
kembati pada l-il" t(diri{iua).

ra Kedua pendapat ini disampaikan olehAl Macradi dalam Tafsirnya (51349).
rcs Qira'ah yangmenggunakan harakat kasrah pada dhamir-dham# ini disebutkan

oleh Abu Hayan dalam Al Bahr Al Muhith (81125), namun qira'ah-qira 'a, ini tidak
termasuk qira'ah sab'ah yang mutawatir.

t@



FimanAllah:

1iL'J?'i7+ Aqi@\*? [s:n6 f{^ ,.^LlAtsi

#ri;Jp.1G:
psiytuTtAiq"p-f@'i;,fi.iit:jb'iilt!?t;

J-:-9

);w
fieJ+ o{'

4
UJS ,L;Jb *
ibi, $ Jv @ #. y A or<,#i,tt;tiY

us bi J"flt JSiu @ #')V -f,);iS is {s i
@/rjri &ui

"Dan yang menyertai dia berkata: 'fnilah (catatan amalnya)

yang tersedia pada sisiku.' Allah berJirman:'Lemparkanlah

olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang songat

ingkar don keras kepala- Yang sangat enggan melakukan

kehojikan, melanggar batas lagi ragu-ragu. Yang menyembah

sembahan yang lain besertaAllah, maka lemparlwnlah dia ke

dalam siksaan yang sangot.'Yang menyertai dia berkota

(pula): 'Ya Tuhan kamt, aku tidak menyesatkannya tetapi

dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh.'Allah
berJirman: 'Janganlah kamu bertengkar di hadapan-Ku,

padahal sesungguhnyaAku dahulu telah memberikan ancaman

kepadamu. Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan Aku
sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Ku'."

(Qs. Qaaf l50lz23-29)

Untuk ketujuh ayat ini dibatras beberapa masalah, laitu:

I ,.-. | ,.. ii - ,oo

:

I
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Firman Atlah Ta'ala, '*t;dGS "Dan yang menyertai dia

berl@ta." Yalfri, s@riang malaikat yang diwakilkan unfuk menemaninp,

menurutmaknayagdisarpail@not&Al Hasan, Qatadah, dmAdh-Dhahhak

'* ts:.1 t, t'ii *Inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada

sis&r. " Yakni caf.rtan selunrh pe,tbuatamp yang baik dan 1ang burulq yang

akujaga dan aku simpan dengan bailq tanpatersentutr oleh siapapun

Mujahidmema$irkan: qarinitu bedcata inilah amanat 1ang engl<au

perwakilkan kepadaku atas salah satu keturunan Adam, aku telah

menyiapkannya dan aku juga telah menyiapkan laporan catatan segala

perbuatan png telah dilahkannya

Ada pula yang menafsirkan: png aku bawa ini adalah hukuman

pnghansiaterima

Pada riwayat lain dari Mujahid menyebutkan bahwa ia mernaknai

qarinpdaayat ini sebagai pendarping dari jenis syetan )ang ditakdirkan

untuk selalu mene,maninya. Sdang[an lbnu Wahab png meriwayatkan

peaaftiran lbur Zaidmarytbnlhhhwaquint€$€but b€rasal dri golongan

mmsia

IGmdian sctelah inrAllah 2h'alabqfinnartk@t qarintersebut,

g*1iL'S'ii+ nqi "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam

neralra semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala." Al Khalil

dan Al Akhfasy mengatakan: ini termasuk bentuk bahasa Arab yang

fasih, yaitu memerintahkan sesuatu kepada satu orang (mufrad) namun

dengan menggunakan kata perintatr yang bentuknya untuk dua orang

(mutsanna). Banyak sekali contoh kata perintah seperti ini, misalnya:

6?\tt A'1,-tt ',!)):t, o(Jtt, ^1^r;'ltite, 
yang kesemuay''il amr ini

adalah dituj t*an irnt* satu orang saj a-

Surah Qaaf@



Al Farra' menanrbatrkant6: terkadang untuk memerintatrkan satu

orang berdiri juga menggunakanbentuk ini, pkni: tIi Uj. oimanapada

awalnya kalimat ini digunakan rmtuk seoftmg musafir fang selalu ditemani

oleh untanya, atau kudany4 atau hewan apapun yang menemaninya dalam

perj alanan, dan mereka (musafr dengan hewanqra) ini bdumlah du4 karena

hewannya dimasulJcan dalam kata perintah tersebut.

Narnun beberapa ulama lain berpendapat bahwa qarin yatg

dimaksud memang berjumlatr dua, dmkataqarin dapatdigunakan dalam

bentuk tunggal sebagaimana bolehjuga digunakan dalam bentuk dua orang

atau bahkan j amak sekaliprm.

Al Mazini mengatakan: kata q:l bukan bermakna kata pe{ntafr

untuk dua orang, tapi kata perintatr yrang bermalara dua kali, yalari ll li
(lemparkan lemparkan). Makna ini juga disetujui olehAl Mubarrad, ia

menarnbahkan: be,ntuk zz tsanna(menunjultcan arti dua) dari kataperintah

itu bukan menunjtrll<an untuk dua orang tapi hanyapenegasan dari pointah

tersebut, seakan kata qalf ini mewatilkan bentuk pengulangan dari dua kata

perintahtadi.

NamturAl Mubarradjugamenyampaikan makna lainnla, laitu: atau

boleh juga k ata vilt ini berbentuk mutsannadengan makna sebenarnya,

yalsd Allah memerintalrkan kepada dua malaikat untuk melemparkan.

Lalu ada juga yang berpendapat batrwa titatr ini ditujukan kepada

sazq (penggiring) darL hafah (penj aga amalan).

Ada juga yang berpendapat batrwa pada awalnya kata Eif ini

berbentuk'iJ)i,yakni dengan menggunakan huru f nun ymgingan yang

tergantikan dengan huru f alifketik a drwaqaJkan Namun setelah itu ketika

w as hal pwdibaca seperti itu.

t6Lih. Ma'ani Al Qur'an(3178).
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Pendapat ini sesuai dengan qira'ah AJllasrrapng memb acak$a

inimer{adi!#(,tor.pofi fulnyaqim'arrAlllasepadafi rmanAllahTa'ala,

e.# il 6rt5 "Dan dia akan tomasuk golongan orang-orang yang

hi4a-'* 6tujugapada firman N! Ih'ah, :l,r;€lV tli: 3i "Niscaya lami
tarik ubun-ubunnya."r@

FirmanAllahTh'al4 g* jiL|$ "fu*r* orangyang sangat

inglrar dan keras kepala." Mujahid dan Ikimah mengatakan bahwa malcna

dari kata ,t,1;i disini adalah -u-6i (durhaka atau ke,ras kepala). Sedangkan

beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa malrranya adalatr orang yang

me,nyimpang dari j alan kebenaran. Kafa ini berasal dari (t:s:p-Li;;:tie)
yang artinya adalatr menentang atau menolak kebenaran padahal ia

mengetatruinya. Bentuk fa ? dari kata ini adalah 4;, aan .r,i6. sedangkan

benhrkjanraknyaadalah -q* dan {i!, seperti ,&rfu r-lli.

FirmanAllah Ih'ala, #.99 "Yang sangat engan melahtlcan

lzbajilcan." Yalsli, tidak mau mengeluartan zakatwajib dan melakukan

keuaiibanlafunya

)ii,l " Metangar batas." Yabi,suka berbuat kezhaliman dan

bert€bfr-lebihan dalam pembicramrp, coa berjalmrp, dan seinua tingkah

lahmya

tct Qira'ah Al Hasan ini disebutkan olehAbu Hayan dalam Al Bahr Al Muhith (81

126), namun qira'ah itu tidak termasuk qira'ah sab'ah yang mutawarrr, dan juga
bertentangan dengan riwayat yarlg mutawatir mcngenai qira'ah yang menggunakan
hurufalt'

r6t (Qs. Yuusuf ll2l:32).
t6e (Qs.Al'Alaq [96]:15).
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7-) "La ' ragu-ragu." Yakni, ragu-ragu dalam pokara tauhid.

Mat<rn ini disampaikan olehAl Hasan dan Qatadah.

l<ata 7--ib€rasat dni (U--i xi -,y';,'-r\i),katarni ditujukan

ke,pada seseorang yang penirh ragu akan keTuhanan, dan ia termasuk dalam

kategori seorang )ang musyrilq hal ini ditunjdean oleh firmanAllah Th'ala

selanjutry4 ?t; W) fi '€ j+ 
" 

ir "Yang menyembah sembahan yang

lain besertaAllah."

Lalu beberapa ulamaberpe,ndapat bahwa ayrat ini diturunkan pada

kisatr Walid bin Mughirah. Sementara yang dimaksud dengan kalimat

#. \gadalah ketikaWalid melarang kemenakannla untuk mengiluti

dan memeluk agama Islart.

Firman Allah Ta'ala, y;hiyt:;Tt A.i$G "Maka

lemparlranlah dia ke dalam silaaanyang sangat."Penggalan ayat ini adalalt

pe,negasan dari perintatr yang disebutkan di awal tadi.

,:#tlY dS 'i.j!6 "Yang menyertai dia berkata (pula): 'Ya

Tuhan kami, alat tidak menyesatkannya'." Yakni, syetan yang selalu

menyertai orang kafir yang keras kepala itu me,ndustai segala apa yang

ditudingkan kepadanya karena ia merasa tidak bersalatr.

f*.,Y A.b( ,fii "Tetapi diatah yang berada dalam

lresesatan yang jauh." Yalsli sesat dari jalan kebenaran, sesat dari jalan

keTtrhanaru dankesesatanrryraitub€rasaldari diriryaseirdiri,karenaiamemilih

untuk berada di jalan kesesatan, aku haqra sekedar mengajaknya saj4 namun

ia merf awab aj akanku itu.

Para ulama bersepakat batrwa makna qarin pada ayatini bermakna

syetan, tidak ada 1lang beft eda pendapat me,nge,nai hal ini, menurut riwayat

yang disampaikan oleh Al Mahdawi.
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Sdangkan me,nunrt riwayat yaqg disampaikan oleh Ats-Tsa' labi

meryrebu&aq bahwa lbnuAbbas dan Muqatil menafsirkan batrwa makna

dar: qarinpada ayat ini adalah malaikat Hal ini diketatrui dari kisah Walid bin

Mughirah yang mengadu ke,padaAlah tentang malaikat yang bertugas untuk

menulis perbuatan buruknya: "YaAllalt ia telah berbuat curang terhadap

catatanku" lalu malaikat itu mer{auab:'Ya Ttrhan kuri, aku sama sekali tidak

frakni aku tidak berbuat curang terhadap catatan itu)".

Sa'id bin Jubairjugamedwayadran, orang lofir itrr meagadu k€pada

Allah:'YaTirhanlq ia telah rneambahkm catahnk6wukanku" lalu malaikat

itu menjawab,'Ya Tuhan karri, aku tidak menpsatkannya (;ral<rri aku tidak

me,nanrbahkan catatan keburukamya)."

hlu setelah ituAllah berfirman : &'ilk , { "Janganlah kamu

b*tangl@r di hadqan-Ku" Yakni, pertcngkaran png dilakukan oleh orang-

orang kafir dn para, qarin mereka dari golongan syetan.

Al Qus),airi menegaskan: firman ini me,nunjulftan batrwa yang

dimakrud dengan qarin @t ryatsebelumnya zlalah Eretan.

*.';\ XJIU3, 333' Padahal sesungguhnva Ahr dahulu

tclah menbqilan onanno*rydama " Yakni, ancaman 5aqg disepaikan

melaluiparaRasul-Nya

Beber4aulama bahwafinnaniniditujukankepada

setiap makhluk-Nyayang beradu argumentasi. Sdangkan beberapa ulama

lainnp berpendapat batrwa fimrm ini ditujukan pada dua pihak png saling

menplatrkanpngdisebutkanpadafirmm Walarpunpadafirman

ini prlgdisebufl<an adalahb€ntukjanak, namunp4gdimaksrdkan seberrnn)la

adalah unfirk dua orang saja

is:n'J't rt'JLijt|*Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah;'

Beberdpa ulama berp€ndapat batrwa png dimaksud oleh apt ini adalah firman
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Allah ra'ata, @11t.*$#i;6 i;q.r..J';,b ,'4t-,:Jdu76 ;
" Barangsiapa membana amal yang baih maka baginya (pahala) sepuluh

lcali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan iahat
maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan

kejahatannya."t?o

Sedangkan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa yang

dimaksud oleh ayat ini adalah Firman Allah Ta'ala, firl<i\1
3r**/t nAiS# 3 "sesungguhnya akan Alru penuhi neraka

Jahannam itu dengan jin dan manusia bersama-sama."t71

Al Farra' me,ngatakanrz: makna dari ayat ini adalah tidak ada yang

dapat berdusta di hadapanAllah, yatad tidak ada lang dapat menambatrkan

dosa ataupun menguranginla, karenaAllah Maha Mengetatrui, baik yang

terlihat ataupun tidak.

f*n*t{tbj *Oon Aku sekali-kali tidak menganiaya

hamba-hamba-Ku." Yalcri, Allah tidak alan menghukum siapapun yang tidak

berbuat kesalahan. Makna ini disampaikan oleh Ibnu Abbas, seperti yang

telahkamijelaskansecaramendetailpadatafsirsurahAlHajidantafsirsurah-

surahpnglainnyarR.

r?o (Qs. AlAn'aam [6] : I CI).
I7r (Qs. As-Sajdah [32]: I 3).
tn Lih. Ma' ani Al Qur' an Q n D.
r73 Yakni ayat ke 10 dari surahAl Hajj dan ayat ke 46 dari surah Fushshilat.
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FirmanAllah:

$jts@ *-f ,.y7yJrrsei(ei ,y eJrrs?'r,

"$ 
)*.'o;b; c ',-.'"@ )*.7b1*;iJ.W

6;",j *'+s#V6'*1i{##g #
)tffi?iarys #;;,lr,,;

@L-f t+iSW'ct:'fu;-C j
"(Dan ingatlah akan) hari (yong pada hari itu) Karui bertanya

kepada Jahannam: 'Apoleah lumu sudah penuh?' Dia
menjawab: 'Masih adakah tambahan?' Dan didekakanlah

surga itu kepada orang-orang yang bertakwo pada tempat yang

tiada jauh (dari mereka). Inilah yong diianiikan lepadamu,

(yaitu) kepada setiap hamba yang selalu kembali (kepado

Allah) lagi nenelihara (semua perduran-peraturan-Nya).

(Yaitu) orang yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah

sedang Dit tidak kelihatan (olehnya) dan dia datang dengan

hati yang bertobat Mosukil.ah sutgo itu dengan aman, itulah

hsrt kekekolan. Mereka di dolamnya menperoleh apa yang

mereks lechendaki; don poda sisi Kami adatambahannya."

(Qs. Qaaf [50]:30-3Q

Untuk keenam apt ini, terrdpat enam peurbahasan:

Pertamaz Firman Allah Ta'ala,,"$iJ,Yfia.t:*|;
l"-i n'JrJtfi't "(Dan ingatlah akan) hari (yang pada hari itu) Kami



bertanya kepada Jahannam: 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia

mmj a,wab :' Masih adakah tambalwn?' I<atalr, V"rrg AUaca oleh jumhw

ulama dengan menggunakan huruf nzz kebesaran (keagungan), yang

me,nandakan bahwa kalimat ini adalatr titah langsung dariAllah, dibaca oleh

Nafi ' danAbu Baka menj adi S;rAi, derryrrrmenggunakm hrn tf ya'' tt,sebagai

kelanjutan dari firman Allah Ta'ala sebelurnnya yang menyebutkan,

isni#i$ "Janganlah lamu bertengkar di hadapan-Ku."

SedangkanAl Hasan menrbacanya dengan menggunakan dhamir

mutalwllim mufrad (orangpertama), pkni J jf , a** me,nggunakan hwuf

ahf " . Sebuatr riwapt dari lbnuAbbas dan beberrya ulama lain me,nyebutkan

qira' ahlainrya 1laitu J'tii, yang menggunakan bentuk kalimat pasif 76.

Adapun manshub-nyakrt^ii- disebabkan oleh karena kata ini

berposisi sebagai keterangan waktu yang teftubung dengan ayat sebelumnla,

yakni: G:n'J'At'J3itJ 
*K"putusan di sisi-Ku tidak dapat diubah."

Malaranya menjadi: keputusanAllah tidak akan dapat diubah lagi pada hari

ketika Allah bertanya kepada neraka.

Namun adajuga yang berpendapatbatrwa manshubnyakata ini

disebabkan oleh karena ia sebagu maf'ul dari kata kerja yang tidak

disebutkan. Dan perkiraan makna f il yaag dimaksudkan adalah:

,jfi[Y tt . 'Jt i ?!i'tltt, yakni: berilah mereka peringatan

mengenai hari (yang pada hari itu) Kami benanya kepada Jahannam:

'Apalrah lramu sudah penuh?'.Karqra, hal ini memang telah dijanjikan

ttt Qira'ah yang menggrmakan hunrfya'terrnasuk qira'ah sab'ahyarymutawatir,
sebagaimana disebutkan dalam Taqrib An-Nasyr,b" 175, dan juga Al lqna'(21771).

t7t Qira'ah ini tidak termasuk qira'ah sab'ahyatgmutawatir.
ttc giro'ah Ibnu Mas'ud ini disaryaikan oleh IbnuAthiyah dalam Al Muhanar Al

Wajiz (l5ll82), dan disarrpaikan pula olehAbu Hayan dalam Al Bahr Al Muhith (81

rm.
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oleh Allalr, bahwa Dia alcan mengisi neraka penuh dengan orang-orang )ang

mengingkari-Nya Dan kata tanya pada ayat ini (,y' ) sebagai pemrbe,naran

atas penrberitatnran-Np, sebagai penegasan dari j aqji-Nya sebagai teguran

untuk para musuh-Np, dan sebagai peringatan untuk selunrh hamba-Nya

Lalu neralca dengan segda homrat manj awab pertanyaan Allah,

t"i ciL *Masth adatuh umbatwr?" yakni, tidak ada terrpat untuk

menarnbahlagi. t'

Benhrk pertmyaan seperti ini smn sQerti b€ntuk pertaryraan pada

sabda Nabi SAW, *Apakah ada penimpin yang meninggalkan rwnah

atau tempat unfi* ditingali2"rz maksud dari pertanpan ini sebenamya

adalah pemyataan bahwatidak ada la,gmeninggalkanrya-

Atau bisajuga malsra dfii katatmya pada apt diatas adalah meminta

t{nbahaq }alcrd nerakaberturya kepadaAllah ryakah ada tanbatmn p€nduni

lain rmflrk menempatikq jil<a ada maka aku akan sesakkan mereka disini.

Kedua makra ini sanra-sana dryat dimasu*ftan ke dalam ayat ini.

Namun ada pula yang berpendapat bahwa ini sebenarnya bukan

jawaban dari neraka, ini hanya perumpamaan saja. Yakni, pada saat itu

keadaan itulatr yang npta dari nerak4 dan seakanjawaban tersebut dapat

mewakili keadaannya itu. hi adalah pemafsiran dari Mujahid dan beberapa

ulamalairury,ra-

Penafsiran ini berlawanan denpn pendapat yang disampaikan oleh

beberapa ulama lainny4 yaitu batrwa saat itu neraka memang menjawab

t77 HR. Al Bukhari pada pcmbahasan tcntang baji, bab: Nomor 44. Hadits ini juga

diriwayatkan oleh Muslim pada pcmbahasan tentang haji, bab: Bepergian ke kota
Mallcatr rmtuk Melalsana&an lbadah Haji dan Pewarisan Rumah-rumah yang ada dikota
tersebut (21984), dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah pada pembabasan tentang

faraidh, bab: Nomor 6.
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pertanlaan dari Ttrhannp, sebagaimanapada hari kiamat nanti organ-organ

tubuh rnanusia pm dryat berbicara. Makna inilah yang paling diunggulkan,

s€,perti )ang telatt kami j elaskan pada tafsir surah Al FurqaanrTt.

Dalam kit ab Shahih Al Bulrtai, Shahih Mus lim, dan Sunan At -

Tlrmidzi, disebutkarU sebuatr riwayat dari ADas bin Malilq ia bed@ta balwa

Nabi SAW pernah bersabda

'*; * & tlrf 'u|y |sfi ,W A'r?<- l;1 't
a.a.ttA A ,ift ,jbi;. JL ti;,;. q;* L:s ra; ;1ir

"Walaupun stdah banyak sekali yang dilemparkan kc dalam

neraka Jahannam, namun neraka masih saja mengatakan:

'Apakah ada tambahan lainnya?', hingga akhirnya

Rabbul'Izzah meletakkan kaki'Nya di atas neraka hingga

berhimpitanlah para penghuni neraka satu dengan yang

lainnya, dan neraka pun berkata: 'Culanp, cukup, demi

lr.eagungan-Mu dan kemurahan-Mu.'Sementara itu di surga

banyak selrali tempat tersisa, hingga Allah menciptakan

makhluk-makhluk lainnya untuk menempati kekosongan

xtrga."rD lafazhhadits ini dianbil dri S} ahih Muslim.

r7r SnrahAl Furqaan ayatlT dan 18.
tTeHRAlBuldariparlapembahasmteffingtaeir(3/191). Hadibinijugadiriwayatkan

olch Mrslim pada pembahasan tentang surya, bab: N€raka itu Dinasuki oleh Orang-

orang yang t(sras ssdanglran Surga itu akan Dimasuki oleh Orang-orang yang Lemah

(4t218G2188), daa diriwayatkan pula olehAt-Tirmidzi pada pc,mbahasan tcntang surga,

bab: Nomor 20, dan juga pada pembabasan tenAng tafsir, bab: Tafsir Strah Qaaf, dan

hadits ini juga diriwayatkan olehAhrnad dalam Musnad-nya(21369).

O tlrr ;e e' ji -$i, e,tti-'t :,:,g;', :$;
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Pada riwayat lain dari Abu Hurairah disebutkan:

"Adapun neraka tidak juga penuh, hingga Allah meletaklran

lraki-Nya di atas neraka dan berfirman: 'Cuhtpkanlah anhtpkanlah!'

lrarena lcettlra itu neraka langsung terasa sangat penuh dan penghuninya

pun saling berhimpitan satu sama lain. Allah tidak ingin ada hamba-

Nya yang meruNa dizhalimi (karena dimasuklran ke dalarn neraka).

Sedanglran surga, sesungguhnya Allah menciptakan maWtluk-makhluk

bant (agar dapat memenuhinya)."r8o

Mengenai makna' lralci" pada hadits.hadits ini para ulmta mdzhab

l<ami (Maliki) mengatakmbahwartinlaaadalahl@m lgdimasukkanAllatl

ke dalam neralca, dan IImu Azali-Nf,a memang sudah ditetapkan bahwa

mereka itu adalah pendudtrk nerakarsr.

Makra ini juga diperkuat oleh sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud,

bahwa iapernah b€rkata: tidak satu tempat pun di dalam neraka, ataujuga

rantai, atau juga alat pemukul, atau juga kerand4 kecuali padanya terdapat

narna pe,miliknya (plod orarg ymg be,fiak untuk menerimmya).

Oleh karena itu setiry benda di dalam neraka itu telah menrmggu

penriliknya png telah diketahui nammya dm sifatnya, lalu qabila benda-

benda tersebut telatr me,ngidentifikasi siqa png akan disiksa oleh mereka

maka mereka tidak perlu diperiutahkan lagi ataupun menunggu perintatt

ttoHR Muslimpaaapemtanasantc,otangsurgebab: Sifat-SifatKenikmatandiDalam
Sqga(a/2187).

tEt Ini adalah penafsiran dari ulama mrtakallimia Berbeda dengan para salaf d"n
beberapaulamamrtakalliminlaimf,rcrekatidakmurcna&irkanhal-halyangsepcrti
ini. Mereka hanya mcwajibkan rmtuk mcngimani hadits-hadits sifat seperti yang

disebutkan pada kedua hadits diatas, dan bahwa kata tcrsebut mcmiliki 'nakna yang

mcrnang pantas s6gl dirnaknai, sedanglan zahimya tidak akao pcmah diketahui sccara

pasti.
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I
tersebut. Setelatr itu apabila tidak ada lagi benda >ang tersisa di dalam neraka

maka penjaga neraka akan berkata 'Cukup cukup, kami telah pe,lrutr." Pada

saat itulatr neraka Jatrannam akan terasa sempit oleh para penduduknya yang

disiksa disan4 dan rasa kesempitan ini diistilahkan dengan sebutan 'kaki".

Kerrudian riwayat Ibnu Mas'ud diatas jugamenyebutkan: Be,lbeda

deqgar kondisi di dalmr srqga 1ang masih t@ lryang walanpun sudah baryak

yang masuk ke dalamnya, hingga akhirnyaAllah menciptakan makhluk-

makhluk bannmtuk me,lrempati kelapmgm tersebut.

SdangkanAn-Nadhrbin S)'umail mentalsililkan sabdaNabi SAW

diatas, yakni hadits yang menyebutkan: "Hingga akhirnya Rabbul'Izzah

meletalrlran lroki-Nya di atas neralea", dengan makna: orang-orang yang

telatr diketatrui demgan Pengetahuan-Nya batrwa mereka adalah penduduk

neraka

Untuk makna dari penafsiran-penafsiran ini kami telah

mengrnaikannl,a lebihj elas lagi pada kitab kmi )ang laiq )aitu Al Asma' wa

,4s h- Shifat min Al Kitab Al Asna. N-hamdulillah.

Kedu az Firman Allah Ta' ala, )+. p'c#FA,W *ilirS " D an

didelratlranlah swga itu kepada orang-orangyang bertalcwa pada tempat

yang tiada jauh (dari mereka)." Beberapa ulama menafsirkan batrwa

kedekatan ini adalatr sebehrm omng{ratg ymg bertaloil'a itu masuk ke dalam

surg4 yalari ketika mereka masih hidup di dunia. Maknanya adalah: hati

mereka di dekatkan kepada surga ketika dikatakan kepada mereka'trindarilah

perbuatanmaksiat''.

Beberapaulamalairmyamena$irkan, batrwapng dimaksud dengan

kedekatan pada ayat ini adalah setelah orang-orang yang bertakwa masuk

ke dalam surga- Maknanya adalatr: surga-surga itu di dekatkan kepada para



penghuninya hingga mereka tidak perlu menemputr pojalanan pngj auh.

Ketigaz Firman Allah Ta'ala, #"61F|utbl|(t,
*Inilah yang dijanjikan kepadamu, (yattu) kepada setiap hamba yang

selalu kembali (kepada Allah) lagi memelihara (semua peraturan-

peraturan-Nya). " Yakni, setelatr para penduduk surga me,nempati tempat-

tempat mereka lnang istimewa itq lalu dikatakan kepada mereka: ini semua

adalatr ganjaran yang telah dijanjikan kepada kalian ketika masih di dunia

melalui lisan para Rasul.

Qira'ah jtxnhwulamauntuklrm'ttt'e_ilmgmenggunakmhrrruf

ta' dr awall<ata(bentuk orang kedua), dibaca oleh Ibnu Katsir dengan huruf

ya' (bentuk orang ketiga), yakni ttjVi'Y. Alasannya adalah, kata ini

disebutkan setelah disebutkanryra kata'$!il.pada ayat sebelumrya (pkni

orang kedua tidak perlu tempat kerrbalinya dhami).

Adryun makna dari kata ..,rjf aaAan temtali benrlang-ulang kali

kejalanAllah denganmeninggalkanpefuuatmmalciat, yalsd pernah ke,lnbali

kejalanAllalr laluberbuatmaksiatke,mbali,lalukeirrbali lagikejalanAllatr.

Begitulahluang lebih malmaymg disryaikan olehAdh-Dhahhak

dan beberapa ulama lain. Berbeda de,ngan makna yang disampaikan oleh

Ibnu Abbas dan Atha', mereka berpendapat bahwa makna dart kata ytTtt

adalah orangorang langHasbih lvlalma ini dianbil fui malma fmanAllah

Ta'ala, firS ,:r;1 drl 'd144 "Hai gunung-gunung dan burung-burang,

bertas bihlah berulang-ulang bersama Daud."ti3

nz Qira'ah yang mengguakan huruf ya' ini juga termasuk qira'ah sab'ah yang

mutawatir, sebagaimana disebutkan dalam Taqrib An-Nasyr(hal. 175).
tr, (Qs. Saba' [34]:10).
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1
Banyak juga makna lain yang disampaikan oleh para ulama,

diantaranya adalah: Al Hakam bin Utaibah me,ngatakan, maknanya adalah

orang-orang ymgm€ngngatAllah dalam kesendirianrqra

Asy-Sya'bi dan Mujahid mengatakan, maknanya adalah orang-

orang yang mengingat dosa-dosa mereka dalam kesendiriannya" lalu

beristighfar dan merrohon ampunan dari dosadosa itu Pendapat png sama

juga disampaikan oletr Ibnu Mas'ud-

Sdangkm UbaidbinUtnairmengdalcm, batrwamaknarryra adalah

ormg{rangymg selalu&duk di stutut€rryddengarselatuberistigftrkepada

Allalx

Adajuga makna lain >,mg disupaikan oleh Ubai4 ia mengatakan:

Kami pematr menrbicarakan tentang malura !-,t- ?r1l ,yaitu seseorang

png bangkit dari ternpat duduknya dan berdoa: "Subhaanallah wa

bihamdih. Allahumma inni astaghfiruka mimma ushibtufii mailisii hadza

(Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya. Ya Allah, aht memohon

ampunan-Mu dari segalayang aht lahtkan di tempatht ini)."

Pendapat ini sesuai de,ngan isi sebuah hadits Nabi SArS/, yaitu,

"Barangsiapayang bangHt dari tempat dudubtya lalu berdoa:

.:,!ll'* r,f,'!)'i$l Uf ! iy''l'lt-L.'t'*l:t U#
(Maha Suci Engkau ya Allah dan segala puji bagi-Mu, tidak

ada Tuhan melainkan Engkau, aht memohon ampunan-Mu dan

aht bertobat kepada-Mu)

Malra segalaperbuaunyangtelah dilahtkan oleh orang itu di

majlis tersebut alan diampuni olehAllah."tu

ts HR Abu Daud pernbabasan t€nhng adab, bab: I(afaratrl Majlis (4/26G267), deryan
sedikit perbedaan yang tidak berarti pada lafazbnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh
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Begitulah Nabi SAW biasaqra berrdo4 namm beberapa ul auna ada

yang mengatakan batrwa mereka lebih senang de,ngan ucapan : " Astaghfirttka

wa as'alula at-taubah (aht memohon ampunan-Mu dan aht memohon

tobat dari-Mu)." Hal ini disebabkan karena mereka tidak senang dengan

perkataan " atuubu ilaik (afu baobat kepada-Mu)" kootalimemang benar-

benar sedang me,rninta tobat nasuha png hakiki.

Menurut saya (AI Qurthubi): Pendapat ini termasuk istihsan

(menganbilhuhrur1agbak),nmunmengihsihukumdmdoa ngt€rd4at

pada hadits inr lebih utama

Abu BakarAl Warraq mengatakan batrwa kata yrJf -rlotaoVa
adalah seseorang yang bertawal*al kepadaAllah pada saat ia senang

atarpun dalmr kondisi sulit SedmgkmAl Qasim mengatakm bahwa malnra

dari kata y$ 
"aaWs€seorang 

yang menyibukkan dirinya hanya kepada

Allab"

Untuk kata fiL, IbnuAbbas me,naftirtm: maknanya adalah

seseorang )reg selalu me,njaga dosa{osa ymg peinah diperbuatryra ag;w ia

tidak kembali melakukrmya

Sedangkan Qatadatr menafsirkan, bahwa makn6y6 adalatr

seseoxaqg )agmeirymabkan semuahrknya{6nihnat ymg adapada dirirya

kepadaAllahsemata

Ada juga makna lain yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, yaitu:

seseorang yang menjaga seluruh perintah-perintah Allah dan tidak

maringdlmryia

MujahidmenaGirkm: iaadalahsesoorag ngm€qiagabakAllalt

Ad-Darimi pcmbahasan tc,lrtang pcrizinan, bab: Nomr 29, dm diriwayatkan pula oleh

Ahnad dalam Al Musnad (2R69).
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dengan selalu menyebut-qrebut hak itu dan mensyrhri segalanikmat-Nya

Sementara Adh-Dhatrhak menafsirkan batrwa maknanya adalah

seseorang )4lrrg menjaga wasiat yang dititalrlonAllah dengan menerimanya

scaratulusikhlas.

Sebuatr riwayat dari Maktrul me,nyebutkan, dari Abu Hurairalr, ia

berkata batrwa Nabi SAW pemah bersaMa:

$i, G1\i ov )61 Ji( u 
"Kr'6r( 

ue ;
" B arangsiapa yang s elalu menj aga (shalat sunah Dhuha) empat

rakaat pada mval siang, maka ia termasuk seorang yang awwab

(kembali kepada Allah) dan hafizh (menjaga segala perintah

Allah)." Riwayd.ini disampaikan oleh Al Mawardirs.

Keerynar:FirmanAllahTa'ata,r)i1';t+'r"SV#yt',F;

",#tiiAt':t /,-4Uri!--ri6 ,f) 
*g;il0 orans yang tatatt kepada

Tuhan Yang Maha Pemurah sedang Dia tidak kclihatan (olehnya) dan

dia datang dengan hati yang bertobat. Masukilah surga itu dengan arnan,

itutah hai lrekekalan." Y,,ata $ Ofu aw akedua ayat ini me,nempati posisi

khafadh(berharakat kasrah),kare,na kata ini sebagai b adat dari kata,9)
yang disebutkan pada alat sebelumnya. Atau bisa juga khafadh-nya

dikarenal€n kata ini seb4gai sifat dari kata ytif . at"u, bolehjuga kata ini

me,nempati ponsr rafa' (berharakat dlumnah) dikarenakan l€ta ini adalah

awal mula sebuatr lolimat, dimma khafu dlrnl€ta ini adalah lelimat 6Ji'ri
dengan memprediksikan bahwa jawaban dari kata klausulnya tidak

disebutkan, perkiraan makna yang dimakzud sebe,namya adalatr: "Lalu

Its Lih. Tafsir Al Mav'ardi (51354).

Tafsir Al Qurthubi
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dikatakan kepada mereka, masukilah sutga itu."

Adapun makna dari 'takut dengan Yang Ghaib' **11 l*l
f *ij .tr, 

pt oi: rasa takut (rendatr diri/minder) padatral belum pemah melihat

(biasaqra rasa takut yang sep€rti ini hanya akan tampak ketika melihat sesuatu

pngluarbiasa).

Adh-Dhahhak danAs-Suddi menarrbahkan, bahwa makna dari

kalimatini adalahketikaseseorangberadadalmkesendirianrrya, tatkalatidak

ada satu orang pun melihatnya (btrkan rasa takut kepadaAllah harya untuk

dilihat oleh orang lain/riya). I-aluAl Hasanjuga menanrbatrkan, maknanya

adalah seseorang ),ang tetap takut kepadaAllah walauprm tirai diturunkan

danpintunlat€rtr$ry.

Makna dari l<aa # adalah hati seseorang )rang menerima titah

untuk taat. Narrun ada pula ymg menafsirtan bahwa maknaqra adalah hati

langtrhrsilrhlas.

Abu BakarAl Warraq berpe,ndapat bahwa tanda seseorang dapat

,l;k^tatffi 
#adalahmengBnal k*ormdar 1ag dimiliki-Nva dengru p€xrutl

keyakinan serta selalu bersedia unhrk memberikan bantuan apapun agar

memperkokoh aj rm-Np, dm iajuga selalu merasarendah akm keagungan-

Nya sertameninggalkm hawanaftrmya sendiri.

Menurut saya (AI Qurthubi): Kalimat'hati yang bertaubat"

f *lit Liifl dapat juga dimaknai dengan "hati yang bersih"

Glj.Jr tjiir), sama seperti kalimat yang disebutkan pada firmanAllah

io'oto, *t':f, it ; $1 *x"o-li orang-orang yang menghadap

Allah dengan hati yang bersih."tts Maknanya telah kami jelaskan pada

penrbahasan tafsir ayat tersebutr8T. Wallahu a'lam.

It6 (Qs. Asy-Syt'araa' [26]:89).
ru SurahAsy-Syu'araa' ayat 89.
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Ialu apt selmjutryra menyebutkan qa png akan dilcatakan kepada

moekayang menriliki sito-sifat tersebu! yalsri : )gt i!,j41! y'4UJiii
"Masukilah surga itu dengan aman, itulah hari lcekelulan."Yahti dengan

aman dan selamat dari adzab api neraka

Ada pula yang berpendapat batrwa malaranya adalah selamat dari

hulnrmanAllah dan para malaikat-Nya. Dan ada juga yang menafsirkan:

selamat dari dihentikannya nilqnat atas mereka

Lalu ada juga yang berpendapat batrwa kata $j!3i aaaUfr

penyempuma dari kalimat klausul (A*rfi png disebutkan pada ayat

sebelumnya, dan kata rl juea d+at dipergunakan pada malarajarnak.

Kelim az FtummAllah Ib' ala,'"ri q ;rft Q b:{6- ( j * U"nt,
di dalamnya memperoleh apa yang mercka kehendahi; dan pada sisi

Kami ada tambahannya. " Yakni, mereka a&an me,lrdapatkan apapun ),ang

mereka inginkan, apapun yang dapat memuaskan jiwa mereka atau

meiryenangftan indera mereka Bahkm l€bih dari ittt k€nihnatan png belunt

pernah mereka balmgkan pun akan mereka dapatkan.

Anas dm Jabir mengatakm batnra yurg dimaksud dengm tfrnbatlan

disini adalatr melihat langsung kepada AllatrTa lla j alaaluh. Pendapat ini

didasari atas sebuah hadits marfu 'yang me,nafsirkan firman Allah Ta' ala,

iSSg ${iVSiAiU *Ada pahala yans terbaik (surga) dan

tambahannya. "r tt Pada hadits itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan

tanrbatran pada ayat ini adalah melihatAllah SWT secara langsungt$.

Ibnu Al Mubarak dan Yahya bin Salarn meriwayatkan, dari Al

rr'(Qs. Yurmus [0]:2O.
rD Periwayatan hadits ini tclah kami saryaikan pada tafsir surah Yuunu ayat26.

I
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Mas'udi, dari Al Mnhat bin Amru, dari Abu Ubaidah binAMillah binAtaball

darilbnulvfas'rd iaberkata: B€rsegeralahkalianmenujuslralatJum'atkarena

Allah SWT selalumenghampiri mereka (parapendudnk surga itu) pada setiap

hari Jum'at dari jarak yang dekat, maka mereka pada hari itu sangat dekat

jaralaryadenganAllah SWT. KernudianYatryrabin Salam (salah satuperiwalat

ats ar ini) meirambahkan: karena ketergesaan mereka me,nuju shalat Jum' at

ketikadidunia

Sedangkan Ibnu Al Mubarak (salah satu periwayat lainnya)

menambalrkan: kedekatan itu sesuai dengan masing-masing kesegeraan

mereka me, ruju shalat Jum'at ketika di dunia

LaIu Yahya bin Salam juga menarnbahkan: Allah SWT juga akan

memberikan kepada mereka karomah ftelebihan yang tidak dimiliki oleh

orang lain) 1mg tidak pemah dimiliki dan dilihat oleh siryapur sebelumryra.

Menurut saya (Al Qurthubi): Yang dimaksud dengan kata ?rf
pada hadits diatas adalah penduduk surga fmgjarahya sangat dekat dengan

Allah. Makna ini se.suai dengan isi hadits zzrsal png diriwayatkan oleh Al

Hasan, ia berkata bahwa Nabi SAW p€mah bersabda,

ao a-/
.', L-..:) e# #,Y d'€'o\fu-^At sif LY

,.'
)rs

" Sesungguhnya pendu&tk surga itu akan melihat Tuhan mereka

(secara langsung) pada hari Jum'at dari jarak yang sangat

dekat. (Al hodits)". Riwayat ini telah kami sebutkan secara lengk4

pada kitab l{ t-Tadzkirah.

Pendapat lain menyebutkan batrwa makna dari'tambahan' yang

dimakzud pada ayat diatas adalah mereka diberikan istri-isti dari golongan

bidadari surga Pendryat ini diriwaptkan oleh Sa'idAl Klnrdri secara marfu '.

Surah Qaaft-"1



FirmanAIIah:

Air1rlt6$.& frii pi; #viltf7fi
,Li'oti d. a'A )l i4,i A'ot @ rt,y';a .,.l.li

?,'rZn,6TLL ss5@ :qF i;'*i al tl + s

yi 02 t:s 6S ;(: fu A t1:$. q 7'1T6

"Don berapa bonyaknya umat-umatyang telah Kami

binasolean sebelum mereka yang mereko itu lebih besar

kekuatannya daripada nerelra ini, naka mereka (yang telah

dibinasahan itu) telah pernah menjelajah di beberapa negeri

Adakah (mereka) mendapat tempd lari (dari kebinasaan)?

Sesungguhnya poda yang demikian itu benar-benar terdapat

peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang

menggunakan pendengarannyo, sedang dia menyaksikannya

Dan sesungguhnyatelah Kami cipukan langit dan bumi dan

apa yang adu antara leduanyo dalom enam masa, dan Kami

sediffi pun tidak ditimpa holetihan."

(Qs. Qaaf [50]: 3G38)

Pada tiga ayat ini dibahas tiga masalah:

Pertamoz Firman Allah Ta'ala, 

" 
gi i Jivz;frf'{3

finU r"t,J A\|nr** Lf,l "Do, berapa banyabtya umat-

umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka yang merela itu lebih

besar kchtatannya daripada mereka ini, maka mereka (yang telah

dibinasakan itu) telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adalah

t-i'-']]Tafsir At Qurthubi



(merelra) mendapat tempat lari (dari kebinasaan)2." Titah pada ayat ini

ditujulm kepadaNabi SArW, )al<rri: wahai Muhamma4 lihatlah b€rapa banlak

umat sebelum kamu png telatr Kami binasakan, padatral mereka memiliki

tubuh lebih besar dan lebih kuat daripada kaummu.

Adapun untuk firmanAllah Ta'ala, # Clrii{ 
*Uot* mereka

(yang telah dibinasakan in) telah pernah menjelajah di beberapa negeri."

Beberapa ulama me,nafsirkan bahwa kaum-kaum itu (sebelum Nabi SAW

diutus) menjel4jahi muka bunri rmtuk mencai terpat pelrim dai adzab Allall.

IbnuAbbas menafsirkaU merekaberpindatr-pindah dari satu negeri

kenegeri lainnya.

Mujahid menaftirkal merekamencari rueki smbil menge,lnbara-

An-Nadhr bin Spmil menaftirkaq mereka berputar-putar.

Qatadah memafsirkaq mereka mengelilingi sehrnrh negeri. Muarrij

mena8irkan, mercka saling me,nj auhi satu smra lain

Sementarabeberryaulmralainnyamenaftirkm: merekaberkeliling

di beberapa negeri untuk bemriag4 dan mereka tidak menemui adanyaj alan

untuk melarikan diri dari kebinasaan. Lalu adajuga png menafsirkan batrwa

mereka berkeliling di sehrruh negeri itu adalatnmtuk melrikan diri dzurt adzab

Allahdankematian.

Kalr. i Snyang dibaca olehjumhur ulama dengan me,nggrmakan

tasydidpadafuiruf qaafini dibaca olehAl Hasan danAbulAliyatr tanpa

me,nggunak an tasydid (1 ;!i)tn .Dan kata r*i'J I sendiri maknaqa adalah

menggali atau melubangi sesuatu Namun adajuga png mengartikan lmta ini

tn Qira 'alr Al Hasan dan Abul Aliyah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam Al
Muharrar Al Wajiz (l5ll88), namun qira'ah ini tidak termasuk qira'ah sab'ah yang
mutawatir.

fr',r Surah Qaaf



seb4gai sebuatrjalan terrbus pada sebuah gunrmg (gua atau lereng), dimana

kata ini juga dapat digantikan dengan kata .o.d,(r atau kata tqit.Malna ini

disanpaikar oleh lbnuAs-Sikldt

Kata ini pada awalnya digunakan unhrk me,nerangkan suatu

pekerj aan, yartu melubrn8l dinding. Kata b€nda rmhrk kata ini adalatr ii3 r

atau bisa juga *-:t1. Bentuk jamalarfra adalah *ilt d* ifr, y*g
maknmya adalah menerobos sebuah negeri melalui celah-celahryra. Ada pula

)ang m€malxtainla: menrberi kesan ymgmendalm pada suatu negui seperti

besi ymg bemrbah bentukqa setelah dilubmgi.

Qira'ahlain dibaca olehAs-Sulami dan Yahya binYa'mar, yaitu

dengan menggrrnakan harakat kasrah pada huruf qaf namun tetap

menggunak antasydid (12iii31"'.Bemtuk ini adalah bentuk perintah yang

menerangfum arcm4 yzlari: pergilah kalim mengelilingi sehrnrh negeri dan

lihatlah rya )rmg ted adi.

Adapulaqira'ahlainnya,yaittqira'ahpngdiriwayatkandariAl

A$airi. Qira'ah miwrr,ryn qira'ahs6elrmmyalmgjugamenggunal@l

harakat kasrah pada huruf qaf,hanya saja tanpa menggunakan tasydid

(lt?i)te . ll./ialorra dzr;i qira'ar, ini adalah: berjalanlah kalim di negeri-negeri

ihr smpai hewan-hewan kendaaan kalim menjelaj ahi semuaqaa-

Al Jauhrimengatakantts: apabilakata V ;' )angm€ngguakan

htaka. kasrai dilekatkm pada kata j6Jt (unta) maka maknanya adalah:

ot Qira'ah ini disebutkan olehAbu Hayan dalmAl Bahr Al Muhith (t/129), dan

disebulkanpulaolehlbnuAthiyah blm'AlMuharrsAlWaiiz(l5ll88),nenylnqira'ah
ini juga tidak termasuk qira'ah sab' ah yalnig mutattatir.

w gira'ah yang menggualcan huakatlcosrahpada huruf qa/dan tanpa tasydid ini
disebutkan olehAbu Hayan dzlamAl BahrAl Muhith(81129),namtm qira'ahimi }uga
tidak tsrmasnk qira'ah sab'ah yariE mutawatir.

re' Lih. lsr,rSi ihhah 0 n27).



telapakkaki untayanghalus (-E =Jl'j).Dan apabilakataV ii ini

dilekatkan pada kata r.r1..-.llt,.iJt (terompa]r) makamaknanya adalah:

terkoyaknya terompah yang dikenakan 1ai :$Jt i,Eit't il1.
Sedangkanjikapngdiungkapkanadalah h tt'\ iif ,makakalimatini

b€rrnalma sesmlang lang melubargi (menindik/nrenandai) urtapelihaaannla-

Adapun makna dari kata,*afalahtemnatpelarian. Makra ini

disampaikan olehAts-Tsa'labi. Kata ,# ini adalah bentuk mashdar dari

kata'uetL, yakni ( Ut€1z - t, V - t-e1.3 - |b j* - t2 - W--,-pl6)
yang artinya adalatr menjauhkan diri dari sestratu atau melarikan diri.

KeduazFirman All ah Ta'ola, ,i)i :i t t{ 04 gAilAJ'\ A'o!
'4i$'g alil "sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang memPunyai hati atau

yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya-"

Yakni: semua yang telah disebutkan pada surah ini adalah nasehat dan

peringatm bagi ormg{mg ymg m€miliki akal untuk meremmgfiamya-

Padaayd inilrmakal diistilabkm dengrokdahdi, kil€namenung

hatilah png sebenaoryra digrmakan seseorang rmtgk berpikir secara jemih

dm merenungftm sesuatr" tdalma ffi disamFaikan ol& Mujatrid dan beberrya

ulmralainrya.

Namun adajuga yang menaftirkan batrwa kata hati pada ayat ini

bennakna kehidupan danjiwa png memilah segala sesuatu. Lalu ayat ini

mengistilatrkanjiwa yang hidup ittr dengur 'hati", kare,lta hati adalatr sentral

danpusat kehidrryan seseormg. Di dalamAl Qtrr'an disebutkan firmanAllah

Ta' ala, |'ot{ ry i J-$- * 
Sup oyo dia (Muhammad) memberi peingatan

lcepada orang-orang yang hidup (hatinya)."ry

's (Qs. Yaasiin [36]:70).
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Yahp bin Mu'adz pei:rah mengatakm: hati itu tefuagi menjadi du4

png pertama adalahhati png disibukkan dengan kehidupan dunia, sanpai-

sarrpai ketika ia rlihadapi dengm sesuatu lmgberkaitan dengan keakhiratan

maka iatidak tahu 4apngharus diperbuatnp- Dan pngkedua adalah hati

yang selalu disibuldcan dengan kehidupan akhirat, smpai-sampai ketika ia

bersinggungro dengro salatr satu hal kdurdaan makaiatidakmengetatrui apa

pqg hrus ia perbua! karena hatiryra sudah terlalu t€rtarik dengan kehidupan

akhirat

Ad4rmmakne darifinnmAllah Ta'ala, # "eiif 
"An yorg

menggunakan pendengarannya." Yakni menggunakannya untuk

mendengarkan lantunan 4ra 'ah AJQur'an. Untuk metode me,ndengarkan

beserta eanjaran png akan di dapat ol€h si pendengar itu telah kami uraikan

secararinci padapembahasan tafsir surah Ttmahaaret.

Makna firman Allah Ta'ala, L*rii "sedang dia
menyal<sikannya." Yaloi hatinya turut menyaksikannya. Az-Zajjaj

menafsirkan: maknanya adalah, hatinfra turut hadir ketika telinganya

mendengarkar lmtunm apt-a1d Qur'mi. Su$a mena$irkm kebalilrrrrya,

pkni: hatinya tidak hadir walarpun telingmya mendengalcan"

Kemudian unhrk ayat ini secara keselunrhan beberapa ulama

berpendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada ahlul kitab. Pendapat ini
disampaikan oleh Mujahid dan Qatadah. Sdangkan Al Hasan menafsirkan

batrwa ayat ini adalah lfiusus ditujukan kepada orang-orangYahudi dan

Nashrani. Adapun Muhammad bin Ka'ab sertaAbu Shalih berpendapat

batrwa alat ini adalah dilfiususkm untrk kar urr muslimin png mendengarkan

AlQtn'ar

rr SurrhTbarhualat 13.
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Ketigaz Firman Allah Ta'ala, ?iV[e1yZrtLAL -ta|'5

yi ntt;t1'37(1'h AE+I.17'5 "Dan sesungguhnya telah Kami

ciptalran langit dan bumi dan apa yang ada antara lceduanya dalam

enam masa, dan Kami sedikit pun tidak ditbnpa lceletihan." Malcna dari

a),at ini telatr kami uraikan pada ayat yang hampir sama pada tafsir surah Al
y'f raaf e6 dan beberapa tafsir surah lainnya-

Sedangkan untuk malna dari kata .4J s.ndiri adalah meletihkan
/- t

atau melelahkan. Kata ini berasal dari (r+l-q,fL"-;ii) atau

(t il- +fr- - r.r,,ij), namrm bentuk frag kodua ini adalah bentuk bahasa png
lemah dan tidak sering dipergunakan.

Q?tadah danAl Kalbi mengatakanteT: apt ini ditunmkan pada kisah

ormg-onmg Yatrudi di kota Madinab, dimana me,reka mengira bahwa Allah

SWT keletilun setelah meirciptakm lmgit dar bumi dalam enam hari. Mereka

mengatakan batrwa hri pemciptam itu dimulai dni hniAhad dm diselesailcn

pada hari fum'at lalu beristirahat pada hari Sabtu. Oleh karena itq orang-

orangYahudi me,njarlikan hari Sabhr seb4gai hari istirahat mereka Namun

pada ayat iniAllah me,mbmtah dengmjelas mggpm mereka tersebut.

ts SurahAl.A"raaf ayat 54.
te7 Lih. Asbab An-NuailkzryaAl Wahidi, h.297.
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FlmanAllah:

L&Aag*#<r;'{:1 ;I'*G'fJ34 
fiAi@vrfr J$r,;Ltt

@;rl$i
"Mql(o betsabarlah hmu terhodop qpa yang mereka katahan

dan ber:tasbihlah sambil memaji Tuhanma sebelum terbit
matahari dan sebelum terbenam (nyo). Dan bertasbihlah kamu

lrepada-Nya di molam hari dsn setiop selesai shalotD

(Qs. Qaaf [50]: 39a0)

Dalan dua apt ini dibahas limamasalah:

Pertama: Firman Allah Ta'ala, 3r;116;)Lrf' *(t *Maka

bersabarlah kamu terhadap apayang meruka katakan." Titah pada ayat

ini ditujukan kepadaNabi SArfrf, dimmaAllahmemerintahkan kepadabeliar

untuk bersaba atas apa ymg dikatakan oleh ormg-orang musyrik kepadaryra.

Malma dari firman ini adalah: biarkanlatr mereka dengan perkataannya dan

bersabarlah.

Alatiniditurunkansdelumditunrnkmryaayat ngmemerintahkan

unhrk berjihad dan memerangi orang-orzurg musyrik. Oleh karena itq a1lat ini

telah dinasakh oleh ayat kewajiban berjihadre8. Namun ada juga yang

berpendapat batrwa ayat ini masih berlaku, bagi diri Nabi SAW dan seluruh

umat muslim pada urnunrryra.

reE Pendapat yang menyebutkan bahwa ayat ini telah dinasakh adalah pendapat
yang lernah yang tidak memiliki sandaran yangkuat, hal ini dikarenakantidak adanya
pertentangan antara ayat ini dengan ayat kewajiban berjihad.
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Beberapa ulamaberpendapat bahwa apt ini masih berkaitan dengan

ayat sebelumnp, dan maknarya adalatr: bersabarlah kamu tertradap apa yang

dikatakanolehorang-orangYatrudi, yangmengatakflIbatrwaAllahb€ristirahat

padahari Sabtu.

Keduaz Firman Allah Ta'ala, #i Ltfi" UIN; * *5
.t)- , .

?t?l LE3 "Dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit

matahari dan sebelum terbenam (rya)." Beberapa ulama berpendapat

batrwapng dimaksud denganbertasbihpada ayat ini adalah stralat limawaktu-

Pendapat ini sedikit berbeda dengan pendapat Abu shalih yang lebih

me,nspesifikasikan maknanp, ia me,ngatakan bahwa yang dimalaud dengan

bertasbih sebelum terbitnya matatrari adalatr shalat Shubuh, sedangkan

bertasbih sebelum terbenamnyamatatrari adalah shalatAshar-

Ada juga sebuatr riwayat yang memperkuat pendapat yang

disarnpaikan olehAbu Shalih ini, )'aihr hadits png diriwaptlan oleh Jarir bin

Abdullatr swara marfu', ia mengatakan: Ketika kami sedang duduk-duduk

di rumah Nabi SAW pada saat malarn bulan pumam4 beliau ketika itu

memandang bulan dm berkata:

G o;t:bi't ,};it til o\; ts
,u,JHt L* ,F ye * \*t v tf P,l;"t )y *)

."at7r|,py:*,
"Ketahuilah bahwa kalian nanti akan melihat Tuhan secara

langsung seperti knlian melihat terangnya bulan ini, kalian

melihatnya denganjelas tanpa samar Oleh lwrcna itu, ianganlah

kalian tinggalkan shalat sebelum terbitnya matahari dan

s ebelum terb enamnya. " Yaitu shalat Ashar dan shalat Shubuh.

'€, oi*'6\$

Surah Qaaff rttl
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lLalu setelah itu Jarir melantunkan firman Allah Ta'ala,

W9 J$ q*i t& au; * *s "Dan bertasbihtah dengan

memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya."te

HR Al Bttkhri dan Muslinfm, dan lafizh hadib ini dianbil dari riwalat Muslirn

Penafsiran dari Ibnu Abbas juga melryebutkan malcna yang sedikit

berbeda, yaitu: makna dari bertasbih sebelum terbenamnya matahari adalah

stralat Ztuhur dan shalatAshar. Sedangkan malma dari bertasbih pada malam

hariyangdisebutkanpadaayat setelahryra ('s+ii $ A't>adalahshalat
Magluib dan shalat Iqra-

Lalu adajuga yang berpeirdapat bahwa bertasbih yang dimaksud

pada ayat ini adalah benar-benar bertasbih, yaitu menzucikanAllatr melalui

lisan pada saat sebelum terbitrla matahari dan sebelum terbenam. Pendapat

ini disampaikan olehAtha' Al Khurasani danAbulAhwash.

Kernudian adapulayangberpendryatbahwapng dimaksud dengan

bertasbih sebelum terbitrya matatrari itu adalah shalat sunah dua rakaat

sebelum shalat ShubulU sedangftan lang dimaksud dengan bertasbih sebehrm

terbenamrya matatrari adalatr shalat sunah dua rakaat s$elum shalat Maghrib.

Mengenai pendapat ini Tsumamatr bin Abdullah bin Anas

menambatrkan: Para sahabat Nabi SAW yang memiliki pengetatruan yang

me,ndalam telatr terbiasamelakukan shalat sunah dua rakaat sebelum shalat

l{aghnb.

Dalam kitab Shahih Mus lim }uga drsebutkaru sebuah riwayat dari

Anas bin Malik png mengatakan:

'' (Qs. Tbaahaa [20]:130).
2m HR. Al Bukhari pernbahasan tentang waktu-waktu shalat bab: Keutamaan Shalat

Ashar. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim pembahasan tentang masjid, bab:
Keutamaan Shalat Shubuh dan Shalat Ashar, serta keutamaan menjaganya. Lih. Al-
Lu' lu' wa Al Marj an Q I 146).
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siilr tjrG.t yf, r>U.'o';isr oil $$ *lu &
yU +-.irt ,b:5, lf & ,;;,s, ,;*s; tt:ri
+-u i ;S'u'4L i itL:'t ii;aurir

"Apabila kami berada di kota Madinah dan muadz*t r"r*
mengumandangkan adzannya mtuk shalat Maghrib, maka para

sahabat bergegas menuju tiang-tiarg3t, lalu melakukan shalat surmh

dua rakaat, sampai-sampai ketika seoftmg pendatang Oukan
penduduk asli kota Madinah) mernasuki Masjid unhrk melakukan

shalat Maghrib b€rjamaatr akm me,ngira bahwa shalat Maglnib itu

telalr selesai, kil€oabegitubm]alml/ajmaalrymgmelakukm shalat

sunahtersebut'e

Naulm Qatadah pernah me,lryebutkan: Aku tidak melihat para

satrabd melakukm shalat $mah dua rakaat itu k@uali Anas danAbu Bavah

AlAslild2B.

20t Maksudnya adalah para sahabat bcrgcgas mtrk mlakukan shalat suah dua

rakaat sebelum shalat Maghrib di belakang tiang-tiang. Hal ini mcreka lahrkan agar

tidak ada yang berlalu di depan mcreka tatkala mcreka sedang melaksanakan shalat

sunah tersebut yang memang dilahrkan secara sendiri-sendiri. Lrh. An-Nihayah (21

3 65), dan j ug a htab H amisy S h ah ih Mus lim (l I 57 3).
202 IIR. Muslim pembahasan tentang tata cara shalat seorang rtqrsaf[, bab: Anjuran

untuk Melalrukan Ahalat S,nah Dua Rakaat sebelum Melaksanakan Shalat Maghrib
(l/573).Hadits ini juga diriwaya&an olehAlBtrkharipenrbahasantentang a&ab, bab:

nomor 14, juga pernbahasan tentaug shalat, bab: Nomor 59. Hadits inijuga diriwayatkan

oleh An-Nasa'i pembahasan tentang adzq bab: Nomor 39, darl. diriwayatkan pula
olehAd-Darimi pembahasan t€ntang shala! bab: Nomor 145, dan diriwayatkan pula

oleh Ahrnad d alam A I Mu s n a d (3 I 280).
203 Atsax ini disarryaikan oleh IbnuAthiyah dalamAl Muhanar Al Yajiz (l5ll92),

dari Qatadah.



K etig a :Firman All ah Ta' al a, 43 F, AS " D a n b en as b i h I ah

lramu lr.epada-Nya di malam hari."Unitkfirman ini ada empat pendapat

dari paraulamazu:

l. tvtalauqaadalahbertasbihkepadaAllahpadamalamhari.kdadalatr

pendapatAbulAtrwash.

2. Maknanyaadalahshalatdiwaktumalam,shalatapasajadimalam

hari. hi adalah pendqat Mujahid-

3 . Malaranya adalatr shalat srmah dtra rakaat sebelum shalat Shubuh.

hi adalah pendapat Ibnu Abbas.

4. Malcnanyaadalahslnlatlsya-kriadalahpendapatlbnuZaid.

Lalu Ibnu Al 'Arabi menjabarkan keempat pendapat ini, ia
mengatakan2os : Adapun ulama yang berpendapat bahwa maknanya adalah

bertasbih di waktu malam, maka pe,ndapat ini diperkuat oleh hadits s hahih

ngmeryrebgtkan:

d d ir;;,,l i-t-,lirr U 4'l ,ia ,pt'uiG, u
ir o*. ,}F :e ,1, * ;, !i.*:r dr S,rkjr

\lii r) J? r'r ,:3f ist, ,:itsr ot-it-rt N,'*irt' 
.#,'&,{r;

" Barangsiapa yang bangun di wahu malam lalu mengucapkan:

(Tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa, tidak

ada sehttu bagi-Nya. Dia lah Yang memiliki selunth kerajaan,

dan Dia lah Yang berhakuntukdipuji, dan Dia lah Yang Maha

2il Keerryatpendapatini disarpaikanolehAllvlawardi datamkitabtafsimya(5857).
2o5 | ih. Ahkon Al Qar'an (411727).'

ci[,



I{uasa atas segala sesuatu. Maha suci Allah, segala puji bagi

Allah, Iidak ada Tuhan melainkan Allah, Allah Maha Agtng,

Tidak ada daya dan tidak ada upaya melainlan dari Allah Yang

Maha frnggt lagi Maha Agung).'46

Adryun yang b€rp€ndeat bahwa maloranya adalah stralat diwakttr

malam, maka ketahuilatr bahwa shalat itr mmmg terkadmg disebut dengan

tasbih, karcna di dalam shalat kita dihanrskm untuk mmbaca tasbih kepada

Allah. Dan diantara shalat yang disebut dengan tasbih addatr shalat Dhuha

(yaitu subhatu adh-dhuha). Sdangkan bag yang berpendryat bahwa

malcnanya adalah shalat Shubuh atau shalat lqa, maka hal ini dikarenalmn

kedua shalat tersebut memang dilakukan pada malam hari. Walaupun

sebenrnya shalat Isya lebih memiliki malsna ymg dimaksud-

Keenpa:FirmmAllah Ta'ala, 2r!n $;il3uDan setiap selesai

shalat." Beberrya sahabat dan ulma dimtrmya Umar, Ali, Abu Hurairab

AI Hasan binAli, Al HasanAl Bashri, An-Nakha'i, Asy-S)ra'bi,AlAuza'i,

d^n Az-Zvhiberpendapat bahwa yang dimaksud dengan bertasbih pada

fimmini adalahmelaksmakm shaldsunahduarakads€ielah shalatN{aghib.

Pendryat yag smajugadiriwayaftm olehAlAufr dri lbnuAbbas.

Riwayat lain juga disebutkan oleh lbnuAbbas wua nufu ', ia mengatakau

Rasulullah SAW pemah bersabda:

e HR Al Bukhari pembahasan tenbng hm'at bab: Keutaman Bangrm di Malam
Hari lalu Melalsanakan Shalat Iladits inijuga diriwaptkan olehAbu Daud pernbahasan

tentaig adab, bab: Apa yang Diucapkan seseomng ketika Bangrm di Malam Hari
(hadie nomr 5060), dan diriwayatkan juga ol€hAt-Tirmidzi pembahasan tenang doa"

bab: Hadits texrtang Doa yang hanrs Dibaca ketika Tcrjaga dari tidur di Malam Hari
dao hadia ini juga diriwayatkan olch Ihnu Majah pcmbahasan tcrilary Doa, hadits

nomr 3t7t, d.n diriwayatLm pula olch Ahmd d.lm ursnaanya (5/313), dan
ailwaf*m prlr ohh Ibnr llibbo d.le tilrb rhrhihqlp pcOcttsto EEhg shlat
Dlrm (h.di8 nom 25t7), dE diriwrFt n pth ohh pn inrm hditg Lirla.

t--', 5r-rrah Qaaf



l;:rL1;lt'rq'l 7,Ar;. e*,
"Shalat sunah dua rakaat setelah Maghrib dilalatkan setelah

shalat."2o7 Riwayat ini disampaikan oleh Ats-Tsa'labi, dan

disebutkan oleh AI Mawardi2os.

Sebuatr riwapt lain dari IbnuAbbasjugame,lryebutkan: Aku pemah

bermalam di kediaman Nabi SAV/, lalu aku melihat Nabi SAW melakukan

shalat sunah Shubutr dua rakaat, kemudian betau keluar dari rumahnya untr:k

melakukan shalat Shubutr berjamaah. Setelah itu beliau berkata:

:;. p1s.,, ipt'rri'f ;Jt ,p pw, 
'16 u.t ,;-

2:r*1st ,er( *;:.tr

"W'ahai lbnu Abbas, shalat sunah dua rakaat sebelum'Shubuh

itu dilahtkan setelah fajar nampak, sedangkan shalat sunah

dua ralraat setelah Maghrib dilalatkan setelah shalat.'2@

Anas juga meriwayatkan, bahwa Nabi SAW pemah bersabda:

'^$;

" B arangsiapa yang melahrkan shalat swuh dua rakaat s ebelum

ia mengatakan sesuatu usai melaksanakan shalat Maghrib,

20 Riwayat ini disaryaikanoleh Ibnu Katsir dalamkitab tafsirnya (4/230).
208 Lih. Tafsir Al Mawaili (5 1357).
20eHR.At-Timddzi,lalu iame,ngomentari: hadits ini haditsgharib,ndakadariwayat

yang menyebutkannya kecuali melalui sanad ini. Hal yang sama juga disampaikan oleh
Ibnu Katsir dalamkitab tafsimya(41230). Hadib ini juga diriwayatkan olehAl Halcim
dalam kitab .l I Mustadrak(ll320').

o,v;
,
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maka shalat sunahnya akan dicatat pada 'illiTryin''2to

Lalu Anas melanjutkan: yang dibaca pada shalat sunah tersebut

adalatr suratrAl Kaafiruun pada rakaat pertama dan surahAl Ikhlash pada

rakaatkedua.

IaluMuqatiljggam€nnnbabkm: walfirdisrnahkmryrashalat suoalt

tersebut adalah sebelum cahaya meratr di waktu senja terbenam secara

s€mPurna

Namrm Ibnu Abbas juga meriwayatkan makna lain wttu&. adbaar

as-ntjrud, yuLshalat witir. Ibnu Zaid menafsirtm bahwa maknmya adalatl

shalat sunah apa saja setelah shalat fadhg, )akni dua rakaat pada setiap

shalatffihu

An-Nahhas berpe,ndryaftt bahwa finnm diatas pada zhahirnya

me,nunjukkm malrna yag teralfrir ini, rmun sepatrtrya ymg lebih diikuti

adalah pendapat dari kebanyakan para ulama Pend4at itulah yang lebih

diunggulkm olehAli binAbi Thalib.

AbuAlAhwashjngamcmilikip€dryat hnL ia mengel@bahu'a

makna dari firman diatas arlalalr [erta$ih pada setiry bagian penghujmg

strjud- Pendryat ini didulcung okh IbmrAlArabi' iamengel@f 12: ini adalatt

pendryat yargpaling lord dalrn mengildrm firmm tersebut

sebuah hadits sftalulr men:rctnftau bahwa setiry kali Nabi sAw

selesai dri shald ffihubeliru selalumeagucapkn

2to Had.its ini tcrcantrm dalam Karu At Umnul (71390' hadi8 notmr 19443), yang

diriwayatkan dari lbnuAbi s}'afualt Sa'idbin Manshrrr, IbmrNash, yang disaryaikao

dariMattuil.
ztt LIL J'rab Al Qur' an (4D32).
2t2 Lb Ahlcom Al Qur' an (41 17 28).
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';:J 'l;Jt d, 'artt d d '*i ,l t:*:, ut '11 ^s1 
,l

t4'*b yi'4zf a. e6, ;a,' ,\* ,,i k JL
.1;jr $'utt,i'&

"Iidak ada fiihan melaikan Allah, Dia lahyang Esa, tidak ada
sehttu bagi-Nya. Dia lah Yang memiliki selmh kerajaan, dan
Dia lah Yang berhakuntuk dipuji, dan Dia hh yang Matta Kuasa
atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah

(dari penerimaan) atas apa yang telah Englcau berikan, dan

tidak ada yang dapat memberikan atas apa yang telah Engkau
cegah (untuk menerima), dan tidak ada suatu apapun yang
dapat bermattfaat jika tidak lcarena Kuasa-Mu.,/213

Ialu adajuga png berpendaat bahwa fimran in telah dr-mans*tt
oleh kewajiban-kewajiban yang telatr ditetapkan. oleh karena itu, tidak
diwajibkan atas sipryun kecuali hmya shalat ymg limawaktu sqia p€rrdeat

ini dirukilkan dari j arneah ulmra

Kelima:l<ata 1?;ll pada firman ini dibaca olehNafi', Ibnu.Katsir,

dan Hamza[ dengan menggunakan hrr,;ab,at lcasrahpada huruf arif O\\lyt4 .
Kata ini adalah bentuk mashdar dari kata j.sl, yatgmaknanya adalatl

membelakangi.

2r3 I{R. Muslimpernbahasan tentang m"sjid dan teryat-terryat shalat lainnya, bab:
Anjuran untuk Berdzikir setelah Melaksanakan Shalat Fardhu dan Penjelasan tentang
Tata Caranya (l l4l44l 5).

2ta 
Qira' ah ymgmenggunakan harakat kasrah padzhuruf a/y'ini termasuk qira' ah

sab'ahyangmutawatir,sebagaimana tercantumdalamAl lqna'(2t771),danjugiroqrio
An-Nasyr,h.175.

\)|;a



Qira' ahb&erapa ulama ini befteda dengan qira' ah ixtthw ulama

yang membaca huruf a&/tersebut de,ngan hat*atfathah.Danini adalah

qira'ahyang dibaca olehAli dan IbnuAbbas. Kata ini ()almi y6f I .aarn

bentukjamak dari kata ji:@enghujung), seperti halnyakata *iL yang

bentuk j amatcrryra adalah V UL f . etau bisa juga kata tersebut adalatr bentuk

jarnak dari kata j3, seperti halqrakata ,Jfi *rU"ot*jamaknya adalah

Jriif .

Terkadang kata ini ()akd 13ft at*akan sebagai keterangan

waktq misalnya: i)LrJl i3 4'rri:e(akudaungkepadanuketika selesai

shalaQ.

Adapun kata rrfiJ pada suratr Ath-Thuur, yaitu pada firman Atlatt

Ta' ala, a ti.!fi ;;1i " D an di w awu terbenam bintang-bintang (di w awu

faj ar).'zrs Para ulama tidak befteda pendapat bahwa hunrf alifpadakata

ini menggrrnakan harakat tas rah. Kata im adalah b€ntuk mashdar, yang

makraryra adalah hilmgqra catraya bintmg-bintmg ketika Qir kedua telah

memperlihatkan cahayaqra, yaitu cahala putih yang me'nutup kegelapan

malm-

2t, (es. Ath-Thuur [52] :a9).
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F'irmanAllah:

'oii:-;j.ii 
@ r.f oK o2 1G-iTt $. i'; &il

L*s -e ;jdt e etlt ii :tlt",iJ1Jz;$i
ir,i"6s; "J;b :a',1{ltb"#e!fi Jr33?i@)o:.rtJ&S?i@-1+3Tt;;ilY,-.v

ie.rritfrt '0;A6)
' I L 

\r' 
-.7 

lr- YFrtz?

'tr,-rlu-, 'r;ri;-q*t #@l.i r

t z Z- !ln-
Jg-qe J.r.>

b

EtSe;gtfu,ii 1W
uDan dengarkonlah (seruan) pada hari penyeru (malaikat)

menyeru dari tempat yang dekat (Yaitu) pada hart mereka

mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya, itulah hari
keluar (dari kubur). Sesungguhnya Kami menghidapkan dan

memotikan dan hanya kcpada Kami-lah tempat kembali
(semua makhluk). (Yaita) pada hari bumi terbelah-belah

menampakkan mereka Qalu mereka keluar) dengan cepat

Yong demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi
KamL Kami lcbih mengetahui tentang apa yang mereka

katakan, dsn kamu sekali-hali bukanlah seotang pemakso

terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al Qur'an
orang yang takut fupado ancaman-Ku."

(Qs. Qaaf [50]: 41-as)

Dalan ayat-ayat ini dibahas tigamasalah:

Pertama: Firman Allah Ta'ala, gK rt >G5 *a?i 2rZi't
Vj"Do, dengarkanlah (setuan) pada hai penyeru (rnalaikat) menyeru

i

I

I

I

L
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dari tempat yang dekat." Kata A'' fi adalah kata kerja png memerlukan

maf 'ul ,namun pad a ayat im maf 'ul tersebut tidak disebutkan. Perkiraan

makna yang dimaksud adalatr: demgarkanlatr senrarq atau suara, atau tiupan

(yakni tiupan sangkakala pada hari kiatnat).

Adapun yang dimaksud dengan 2i6Jfit (penyenr) diatas adalah

malaikat Jibril. Namun ada juga yang berpendapat bahwa malaikat yang

dimaksnd adalahmalaikat Israfil. Serrentara Az-Zanakh#rmencobaunttrk

menengahi dan me,rnpeqgpnakan keera pendryat tersebut yaloi ydng m€niup

sangfuakalaadalahmalaikatIsrafil,danyangb€rseruadalahmalaikatJitdl2t6.

Malaikat Israfil meniup sangkakalanya terlebih dahulq barulah setelatr itu

malaikat Jibril berkata: a1o berbuislah kalim rrntuk dihisab!. Dengm d€mftiilt

walduk€tikamalaikat Isafil menirpkm setrgkakalarya adalahpada sad tirpar

kedua (bukau tiupan tanda hari kimat n"mgn tadahai pembmgfuitm), dan

waktu ketika malaikat Jibril berseru adalah ketika selunrh manusia telah

b€doryul di padang Mahsyar.

Lalu adajugayang b€rp€ndryat bahwayang dimakzud oleh ayat

diatas adalah: "de,ngarkanlah senrm orang-orang kafir yang menyemrkan

kehancurm dan k€binasam dari jrak yag smgAt d€kat " yalori, semua orag

mendengarnya kare,na senrm itub€rjraktidakjafi dfii mereka

Ilaimah b€rp€rd4at, lag bersenr adalatr malaikd >rmg ditugaslGn

oleh Yang Matra Kuas4 senran tersebut seakan sangat dekat dari telinga

mereka

Lalu ada juga yang berpendapat bahwa png dimakzud dengan

tempat yang sangat dekat itu adalah seonggok batu pngberada di Baitul

Maqdis. Ada pula yang berpendapat bahwa tempat yang dekat itu adalatl

2t5 Lih. Al Kasysyaf (4R5).

Surah Qaaf I



suatu ternpat yang berada di te,ngatr-tengah bumi, yaitu tempat di bumi yang

paling dekat dengan langit y"ng hanlxaberjarak duabelas mil saja Pe,ndapat

ini disampaikan olehAl ausfri danAz-Zamakhslxari2tT. Sedangkan )ang

disampaikan olehAl Mawardi dari Ka'ab menyebutkan batrwajaraknya

adalah delapan belas mil2r8. KemudiarU malaikat Jibril (aiaumalaikat Israfil,

menurut pendapat Qatadah) berdiri di atas batu itu sarrbil me,nyerukan

pembargftitan: wahai f,rlarg-tulang lmg rryrft dan sendi-sendi yang terputus,

wahai tulangbelulangyargtelahharcurdmkain-kainpernbughsymg hsuh,

wahai hati png lapuk dan tubuh lmg busuk serta mata yang tenrs menitiltcan

air mata bangkitlah kalian untuk menghad4 Tuhan semesta alam.

Kata )Glfl ini dibaca oleh Ibnu Matrish, Ibnu Katsir, danYa'qub

dengan menggunakan hurufya 'di akhir kat4 sesuai dengan kata aslinya

(strull)2|e, entatr itu merrbacanya washal atanptn waqaf,Sdangkan Nafi '
danAbuAnru hanya merrbolebkan hunrfl,u' itu dipergunakm ryabrla qira' ah

tersebut diwasftalkan (disarnbung[m dengukalimat setelahnya) namunjika

tidak maka tidak boleh220. Dan jumhur ulama membacanya tanpa

menggunakan hurufya' pada keduaqra.

Kedua: lJntrrtkrnalcna dmi firmanAllah Ta' ala, it+rt't ;.i;5-?';
qtV"(Yaitu) pada hari mereka mendengar terialan dengan sebenar-

betwrnya." Yakni: taiakan (seruan) pembangkitan

gfuir$.", *Ituloh hari keluar (dari fubur,)." yakni: untuk

217 Lrh. Al Kasysyaf (4 R 5).
21 8 Lih. Tafsir Al Mm+ardi (5/358).
2te Qira'alr ini termas* qira'ah sab'ah ya!€ mutawarlr, sebagaimana tercantum

dalamAl lqna' (2n7D, danjuga Taqrib An-Na.ryr,h- 175.
Do Qira'ah inijugatemnasuk qira'ahsab'ahyaagmutawatti sebagaimanat€rcantum

dalamAl lqna'(21771), danjuga Taqib An-Nasyr,h. 175.

L
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dikumpulkan dan dihisab.

'r"":Jt uJ Ii L-*S - i ;/ 61 " s 
", 

un g gu hny a K a m i m e n s -

hiduplran dan mematikan dan hanya kepada Kami-lah tempat kembali

(semua makhluk)."Yakni: Allah marghidrykm )rag telah mati dm menratikan

yang hidup, dan haqi"a kepada-Nyalah sehrnrh makhluk akan kerrbali.

6W't*pli$f-!ii5 ?i 
*g"it") pada hari bumi terbetah-

belah menampakkan mereka (alumercka kcluar) dengan cepat-"Yaki:

menuju sang penyerq malaikat penirp sangkakala yag meniupkmrya dari

BaitulMaqdis.

USi?Ir;i)).,1's 
*Yang denikian itu adalah pengumpulan

yang mudah bagi Kamr'. " Yakni: hal ymg sepele dm smgat mudatr untuk

dilakukm"

l<Lt^ -' ifrpada ayat ini dibaca oleh ulma kota Kufah deirgan

tidak menggunakan tasydidpadahrrufqzz (:iii) dan dengan tidak

menyebutkan hunrf ra' yang pertma (b€ntft se,bnfrn),a dai kata ini adalatl

OLrrl Sedangkm para ulama laimliamengidghmkm (meryanrkm) huruf

ra' yang kedua dengan hunrf 
"yr" 

(iiZlY'.
Menurut saya (Al Qurthubi): Ada beberapa hadits yang

diriwayatkan untuk lebih merryerjelas a),at ini, salah satrmya adalatt hadits

png diriwalatkan olehAt-Timridzi, dai Mu'awiphbinllaidatl Padahadits

itu disebutkan batrwa Nabi SAW pemah menunjtrlkan tangannya ke aratt

Syamdanbertata:

Dt Qira'ah yarg menggunakan tasydid pada huruf sylz ataupun yang tidak
mcnggmakaonya saula-sam, termasuk gira 'ah sab'ah yaagmutnvallr, sebagaimana

tercantnm dal am Taqrib An-lVaryr, h. I 5 1.



'^ll'*. oi:;,i'+.r' '&tii ,)' ,qt ?;'&;i
€*f',* *fr s"l'ol: i, * Afi i:*'if
*Dari sini hingga lce sana lah kalian akan dibangkitkan pada

hari kiamat nanti, adayang berkendaraan, adayang berjalan

lcaki, dan ada pula yang menyeret-nyeret waiahnya. Masing-

masing kalian akan memiliki penutup pada mulutnya (seperti

lrawat yang dilekatkan pada seekor anjing liar). Kalian akan

melenglmpi tujuh puluh umat lainnya, namun kalian lah yang

terbaik dan yang paling mulia dibandingkan mereka. Dan

sesungguhnya bagian tubuh pertama yang akan berbicara

mewakili kalian adalah fuH."a Padariwayat lain disebutkan:
*l@ki dan tangannya."

Ali bin Ma'badjugameriwayatkm, daiAbuHurairah. Pada riwayd

itu disebutkan : " Kemudiur (Allah SW @rman lcepada nwlailat Israfil :

'Tiupkanlah sangkakala itu untuk membangkitkan mereka.' Lalu

malailrat Israfil meniupkannya, dan kcluarlah nyawa-nyawa itu dari

sangkakalanya seperti lebah yang memetuhi selunth bagian diantara

langit dan bumi. LaluAllah SWberfirman kcmbali: 'Demi Kebesaran-

Ku dan Keagungan-Ku, kembalilah setiap nyawa kepada jasadnya

masing-masing.' Maka nyawa-nyawa itu pun turtn ke bumi dan mencari

jasad mereka masing-masing. Kemudian setelah nyawa-nyawa itu

cit"b

tl. :
.oJ.*.r

'it:{t ,ig3 GtT', otp"i t,rti rii6

22 HR. Ahma d dalam Al Musnad @l a7) dn (31 5).
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menemukan jasadnya, maka merelca masuk melalui hidung mereka, lalu

jasad itu pun dapat lcembali berialan, walaupun pada saat itu mereka

masih berjalan seperti seorang yang mabuk alcibat terlcena raann dari

hewan yang berbisa. Kemudian bumi menghisap kalian untuk masuk ke

dalamnya, dan aht lah orang yang pertama yang dihisap oleh bumi.

Kemudian lralian seluruhnya akan dikeluarkan dainya sebagai seorang

pemuda yang berzsia tiga puluh tiga tahun, dan kalian semuanya pada

hari,itu akan menggunakan bahasa suryaniyah.'%

Riwayat ini dm beberrya riu/a1iat lafunlra telah lcani s6utkm s@ara

lengkA padakitab kmi ymg lai& 1raitu kitab At-Ib&kirah. Walhmeililah

Ketigaz Firman Allah Ta'ala, af\loStfiq*f#b

)*i36€9t;fit f.:3 )W# "Kami lebih mengeuhui tentang

apa yang mereka kataknn, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang

pemaksa terhadap mqe.ka. Maka beri peringatanlah dengan Al Qur'an

orangyang tafut kqada ancaman-Ku." Mal$ud dari rya png me,reka

katakan pada ayat i"i 6Jrrr) adalah tentang caci malci den pendustaan

mereka

Adaprm mekna dari firman-Nya, )W &etfq "Dan kamu

s ekali-kali bukantah saorang pemaksa terludap mercka-" Yabi: wahai

Mqbamna4 kmutidakmaiffkihusarmil(memaksamerrdramas{<agrna

Islam. Namun ayat ini telah dinasakh oleh ayat png me,rrerintalrkan untuk

berjihad224.

a Riwayat ini secara lengkap disebutkan oleh Al Qurthubi dalam kitabnya lr-
Tadzkirah pembahasan tentaog tiupan kedua rmtuk pembangkitan, h- 2o4,-205.

,. Yang benar adalah ayat ini tidak dinasaldU karena ayat ini tidak b€rtentangan

dengan ayat yang memerintahkan Nabi SAW dan umat Islam rmtuk berjihad.

[-4



Al Qusfiri me,nerangt<an, bahwa kata 1f,ll pada ayat ini berasal

dari kata e.l!*t yangbermaknakuasaataume,lrguasai. IGta -ltlt ini tiaat

sama dengan tczta ,rhit,sebagaimana llcrn 4!}ttidak sama artinla dengan

kata gj,Jt.
An-Nahhas me,rryrampaikans, bahwa adaulamapng mengartikan

-l(f l pada ayat ini dengan makna f 4 a>'),narnun makna ini tidak

dapat dibenarkan, karenabentuk JGi itubukanberasal dari .[rlf .

Ats-Tsa'labi juga meriwaptkan bahwa bentuk JEi itu aspat juga

dimalmai dengan ibii, o.** ini adalah bentuk pmg tidak termasuk dalam

tatanan kaidatr bahasaArab, yaitu kata Jriz yang bermaloa ;+ ,atau kata

rlt-;r yang bermakna !)l,atau kata f 1i.,. y^ebemrakna L/, ^t^u
kata ,6Q yangbermakna rt li, ataukata rlfu; yangbe,r:nakna .rii, dan lain

sebagainya-

Akan tetapi, kata-kata ini juga terkadang dipergunakan dalam

qira'ah Al Qur'an. Contohnya kata >Gfi pada firman Allah Ta'ala,

)vY ,# 515;;iV't"Dan alat tiada menunjukkan lcepadamu selain

jalan yang benar'226Yartg dibaca menjadi :t3-rJt, yang malaranya adalah

,+jr @enur:f ukjatan), yalcni Nabi MusaAS (dan ada pula yang berpend4at

batrwa 1,rang dimaksud dengan mursyid pada ayat ini adalahAllatr)22?.

Atau juga seperti kata'U6':; yang terdapat pada firmanAllatr

Ta'ala,'a$3.UK'*"rAfr (l "Adapun bahtera itu adalah kepunyaan

orang-orang miskin.'zzl Yang dibaca menjadi ir5tl,.l, yang maknanya

225 Lih. I'rab Al Qur'an @fBq.
25 (Qs.Al Mu'min [40]:29).u Qira'ah yangmenggunakan tasydid pada ayat ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah

dalamAl Muharrar Al Wajiz (l4ll35), dan disandarkan kepada Mu'adz bin Jabal.
a (Qs.AlKahfi [8]:79).
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adalah qSJ.l (prihafinfD.

Abu HamidAl Kharzar{iao me,ngatakan" bahwa terkadang orang-

orangArabmengucapkankalimat -bA Lii,padahat ngmerekamaksud

adalah ri'i i;'.
Lalu ada ju Eayatgberpendapat bahwa k aa 1W pada ayat ini

bermakna ,# (yang mengendalikan), yaitu persis s€perti kata yang

terdapat pada suratrAl Ghasyiyah : F,,;L$L,ri 
*Ko-u bukanlah

orang yang berhtasa atas meteka.'ar

Al Frra' mengatakmB2: Aku mendengu beberrya kalangan orang

Arab mengucapkan kata ini de,ngro ma}na 'lne,lnaksa", dm me,rnang kata

Jti diadkan dengan malcna mernaksa mentnrt bahasa ini b€NMr adanp-

Al Jauhari mengatakan: Apabila yang dikatakan adalah

/\t rtt lfh(,^^lomalormya adalah aku mmalsmyarmtuk melakukan

hal itu. Apabila yang dikatakan adalah rs Ft saja maka maknaqra adalah

menisbatkm seseorang kepada p€tmaksaam, sama seperti ketika dikatakan

ofTkf , VnCbermakna me,nisbafrkm seseormg kepada ketufira"

Adryrmmaknadnifi rmmAfla}.Ta'ala,)*i5&ggl,,f\i:ii
*Malra beri peringatanlah dengan Al Qur'an orang yang tahtt lcepada

ancaman-Ku. " Yakni : peringatkm mereka ymg talctrt rkm hrkuman yang

telah dipersirykan olehAllah unhrk ormgorag ymgberbuat malciat Kalen4

malrra ancztman (:* t) di dalam Al Qrn'an itu biasaq'a adalah hukuman

ne Qira'ah yang menggunakan tasydid pada ayat ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah

dalern Al Muhanar Al Waj iz 00 / a3$.
EoAl Kharzaqii dinis!4lal kepada nama sebuah desa, yaitu Kharzanj di pinggiran

negeri Nisabur. Salah satu ulama yang berasal dari sana adafufu [$1 Hamid A]rnad bin

Muharrrra4 seorang ahli bahasa di negeri I(hurasan. Lth. Al-Lubab (11409).
8t (Qs. Al Ghaasyiyah [88]:22).
a2 Lih. Ma' ani Al Qur' an (3 I 8l).
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ataru adzab,dan maknaj anji (.fi) biasanya adalah ganjaran atau patrala.

Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Qatadah sering kali

mengucapkan doa: "Allahumrnaj' alnaa mimman yaWtaafu wa'iidalca wa

yarjuu mau'idalca finaAllah, jadikanlah kami orang-orang yang takut akan

ancaman-Mu/adzab-Mu, dan selalu memohon akanjaqii-Mr/pahala-Mu)."

Y:ata ;-pj dibaca oleh Ya'qub dengan me,nggrrnakan hurufya ' di

akhir kata sesuai dengan aslinya (g*).Sedangkan rWarsy hanya

menggunakan hurufya'tersebut 
"pririi, 

dibaca washal dengan ayat

selar:rjutrp, dan tidak menggunalm huruf/a' ryabila drwaqafV,n Serrentara

jumhnr ulama menrbacanla tidak dengan hunrfya' pada keduanya- Wallahu

a'lam.
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SI]RAHADZ-DZAARTYAAT

4-#,f)fi*,

@&9'u,trLls

@ t*,./-eb @ G: ?f it:$ @ 6ii 4t'fi3

@btabobldt g r;i e, L*5i

"Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan sekuat-

kuatnya- Dan awanyang mengandung hujan. Dan kapal-kapal

ysng berlayar dengan mudah. Dan (malaikat-malaikat) yang

m e m b agi-b ag i urusan. S e s ung g u h ny a ap a y ang dij anj ikan

kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya (hari) pembalasan

pasti terjadlD

(Qs. Adz-D zaariy aat [5 I | : 1 -Q

Firman Allah Ta'ala,6ii*;t::l,lS "Demi (angin) yang

t'tD



menerbangkan debu dengan sehtat-htatnya." Abu Bakar Al Anbari

meriwayatkaq dari Abdullah bin Najiyah, dari Ya'qub bin Ibrahirq dari Makiy

bin lbralrim, dari Ja' id binAbdurrahm m, dzlrrYazrd bin Khashifah, dari Saib

binYazi{ iaberkatll: pada suatuhari seorang laki-laki pernahmengadu kepada

k*ralifatr Umar, ia berkata: "Aku pernah bertemu dengan seseorang333 yang

selalume,naryakantortangta$irayat-ayatyurgmuqilcilyangterrdryatdidalam

Al Qur'an." Lalu Umar pun berkata: "SemogaAllah mempertemukan aku

de,nganorangitu."

Lalu pada suatu hari, ketika Umar sedang membacaAl Qur'an,

tidak diduga-duga datanglah laki-laki yang dimaksud dengan mengenakan

pakaian yang rapi dan memakai imamah (yaitu balutan di kepala yang

menandakan ia adalah seorang yang terpandang). Setelah Umar selesai

merrbac4 lalu orang te,rsebut menghampiri Umar dan berkata: 'Walni arnirul

muhninin, apa lang dimaksud de,ngan (;s,7ta'!:|fr?" seketika ihrjuga Unrar

langsrurg berrdiri dan mengguhmg lengar bajuny4 lalu Umarmencanrbuk onmg

tersebut. Setelah ituUmarberkatakepadapara satubat lainqa,'I(enakanlatr

pakaiannya kerrbali, dan bawalah ia diatas pelana Beritahukan kepada daeratr

>ang dipimpin olehryra bahwa ia telatr me,nuntut ilmu yag salatr." Lalu orang

tersebut dibawake daerah asalnp, dan iatidak lagi dihormati di sana setelatr

maqarakat di sanamengetahui hal png sebe,namya.

Sebuatr riwayat dari Amir bin Watsilah juga menyebutkaq bahwa

Ibnu Al Kawa pematr bertanya kepadaAli:'lMahai aminrl mukminin, apa

yang dimaksud de,ngan,5t!i(l ?- laluAli berkata:'Celakalah engkau wahai

Ibnul Kaw4 bertaryatah engfuau urtrkmenarnbah ilml danjanganlah eng[<au

bertanla unhrk me,ncari-cari kesalatran (meqjebak)."

Yang dimaksud sebe,narnya dari kata *;jti;llt adalah angin. Yang

ar Orang yang dimaksud adalah Shabigh bin Isal.

Tafsir Al Qurthubi [,t:l



dimaksud dengan g.iryi:ltadalah awan. Yang dimaksud dengan .i.9. lr
adalatr kapal-kapal laut. Sementara yang dimaksud dengan g, #:Jt adalatr

malaikat-malaikat.

Makna ini tidak jauh berbeda dengan riw ayatyangdisampaikan

olehAl Harts, dari Ali RAo ia me,ngatakan: makna riii 44':lit'radalatr angirl

dan matcna Gt ;t r rftiadalatr awan-awanyangmerrbawa airhujan seperti

hewan-hewan ternak lang gemuk yang me,lnbawa beban lemak di fubuhnlta

adapnn malara t;- *g. u adalatr kapal-kapal besar lang sarat muatannla,

dan makna fjl g, i"*:Jsadalatrparamalaikat yang diutus dengan tugas-

tugas yang berbeda malaikat Jibril untukmelnrunkanwalryr, malaikat Mkail

unhrk me,nunurkan rahmat, malaikat maut unhrk mencabut nyawa, dan lain

sebagainya.

Al Farra' mengatakan: beberapa ulama berpendapat bahwa malcna

dari ayat ini adalatr para malaikat yang memiliki tugas yang berbeda-beda,

merrberikan kesnburm, mardatangfuankerrraq melnrunkm hujrl mencabut

nyaw4 atau tugas-tugas lainqra.

Kata *-,r.iti ioi dlnat berasal dari (r]1's--l]!-rji) atau

dapat juga berasal dari (6i-,r9lir-$5), dan keduanya bermakna

meng[rarnburkan atau menerbangftan.

Beberrya ulamamenafsirkaru batrwa dari alat lang pertama hingga

ayat keempat adalatr sumpatr-sumpah Allah, dan apabilaAllah bersumpah

atas sesuatu maka artinya sesuatu itu memiliki peirghormatan yang lebih dari

pqglairrrya-

Lalu ada juga yang menafsirkan, bahwa ada isim yang tidak

disebutkarU perkiraanmalcra png dimaksud adalatr: "demi Tuhan Pemelihara

angin.. demi Tuhan Ponelihara awan.." danjawabannya adapada ayat kelim4

yaitu: bl6 tu'*j dl"s"rrrgguhnya apa yang dijanjikan kepadamu

pasti benar " Yakni segala kebaikan atau keburukan yang akan diberikan

:4



kepadamq segalapahala ataupun dosayang akankaliantanggurg dan semua

yang dij anjikan kepadamu, pasti akan terjadi.

Makna dari kata bQ sendiri adalah "benar", tidak ada

kebohongan didalamnya"

Makna fi rman Allah Ta' a I a, "en U.Jtll'ity " D o, s esun gguhny a

(hari) pembalasan pasti terj adi." Yakti, segala pernbalasan dan ganj aran

atas semua perbuatan manusia ketika di muka bumi itu pasti akan diberikan.

Lalu setelah itu disebutkan lagr sumpah yang lainny4 yaitu pada

firman-Ny ": 6,.;EJ li i A @49 ?rls rt$rr "Demi tangit

yang mempunyai jalan-jalan. Sesungguhnya lcamu benar-benar dalam

keadaan b erb e da p endap at."

Kemudian ada juga yang menafsirkan, bahwa makna dari kata

it'.tfi adalah para wanita yang dapat melatrirkan, karena di dalam

kandungannyalahb€rdh-bexdh dike,lnbang[<an Adapun alasanparawanita ini

digunakan sebagai sumpah, kare,na dari rahim merekalah tumbuh hanrba-

harrbaAllatrlangstralitr"Alasarlaindisehtrlrrnryakaurnwaftasecaalhusus,

dan bukannla kaum laki-laki, walaupun setiap merekamemiliki peran rmtuk

terciptanya benih unggul tersebut, ada dua alasannya:

1. Kare,naparawanitamemilikibejanalangtidakdimilikiolehkaum

pria dan di dalam bejana itulah terkumpulnya duabenih dari laki-

lakidanwanita

2. Parawanitalebihlamadalztrnme,lrcapaipuncaknla(orgasrne)dalam

berhubwrgan intim ( JJ.IJ D.

Adapun untuk firman Allatr Ta' ala, Gt g;) r'f6 " Dan awan yang

mengandung hujan." Seperti yang telah kami sebutkan diatas tadi bahwa

yang dimaksud dari kata S.*.-i rl! padaayatini adalah awan, namun ada

beberapa ulama lain yang berpendapat bahwa makna dari kata tersebut adalatr

Tafsir A[ Qurthubi @



wanita-wanitayanghamil,laituketikakehamilanmerekatelatrterasaberatdi

dalamperutmereka.

Kata jit yang menggunakan harakat kasrah padahtxuf wau

sendiri maknanya adalatr beban (kehamilan) yang telatr terasa berat, entah

beban itu terletak di depan (perut) yang biasanya berupa j anin pada hewan

betina ataujuga di belakang (punggung) png biasanyabenrpa barang bawaan

lang dibawa olehhewanjantan. Namunkata ini lebih baqrak digunakan pada

bawaan png dibawa oleh keledai danbagal Oasil kawin silang antara keledai

dan kuda), sedangkan kata yang biasanya digunakan untuk bawaan yang

dibawa oleh unta adalah P lr.
Sedangkan kata ril t lang menggunakan harakatfathai pada htrmf

wau, mfu:ranpadalah beban pada telinga (tuli).

Firman Allah Ta'ala, l;;r";-j+lt "Dan kapal-kapal yang

b erlayar dengan mudah." YaJrni: kqal layar png sangat bergantung dengan

hembusan angin hingga dapat berlalar dengan mudatr menuju tempat yang

diinginl@t

Namun ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan

disini bukanlah kapal tapi awan. Me,ngenai "perjalanannya yang mudah"

(fr,il-g.lt) menurut pendapat ini ada dua penafsiran; pertama,

menyebutkan berjalan sesuai dengan kehendakAllah menuju suatu tempat

atau suafu negeri tertentu . Kedua,tentang mudahnya awan itu bergerak ke

sanadanke sini234.

23a Keduapendapat ini disampaikan olehAl Mawardi dalamkitab tafsimya (5/361).



FimanAllah:

1iL,ilt'i @#,; 9i i #t @,r*Li ?ti,-t;ili'e

@ 5; 6 ii ai'u-ifr @a'*9.1i @l ati il
i rro\@ osJ $i j; i i3; @,tttt i"; at!: aH

" D emi langit yang mempunyai jalan-jalan Sesungguhnya

kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beila pendapat

Dipalingkan daripadanya (Rasal danAl Qur'an) orang yang

dipalingkan. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta
(Yaitu) orang-orang ysng terbenam dalan lccbodohan lagi

lalal Mereka bertanya: 'Bilaluh haripembslosan in?' (Hari
pembalasan itu ialah) pada hari hetiha merelw diodzab di otas

api neraku (Dilutokon kepada mereka): 'Rasakanlah
adzabmu itu Inilah adzob yong dahalu fumu minta supaya

disegerakan'.'

(Qs. Adz-Dzaariyaat [51] : 7-14)

Dalam ayat-ayat ini dibatras tujuh masalah:

P ertam a z Firman All ah Ta' a I a, 9tr{1 rpl i i$i3 " D emi t an git
yang mempunyai j alan-j alan." Beberapa ulama berpendapat bahwa yang

dimaksud dengan langit pada ayat ini adalah awan yang menaungi bumi.

Beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud adalah langit

yang tinggi. Sedangkan Ibnu Umar berpendapat bahwa maknanya adalah

lagitketujuh(a€ittertinggi).lv{aknalangtemk}tirinidisetujuidandis*utlan

olehAl Mahdawi, Ats-Tsa'labi, Al Mawardi, dan ulama tafsir lairurya.

ta*lTafsir Al Qurthubi



Adapunmengenai maknadari kata ,rg adatujuhpendapat dari

paraulama235:

l. Diprakarsai oleh IbnuAbbas, Qatadah, Mujatrid, danAr-Rabi',

mereka mengatakanbahwamaknanla adalah yng memiliki bentuk

penciptaan yang baik dan sama dengan yang lainnya. Pendapat ini

disampaikan oleh Ikrimab dan iajuga menarnbahkan: bukankah

apabila ada seorangyang menenun sebuah pakaian dan ia

menenuxlya dengan baik, maka yang akan diungkapkan adalah:

+i, -g[i (enunan bajunya sangat baik).

Kenrudian IbnuAl Arabi juga me,narnbahkan: segala sesuatu yang

dilakukan dengan baik dan sesuai dengan rencana maka yang

diungkapkan adalah: *(r.r t.

2. Maknanya adalah langit yang memiliki hiasan. Pendapat ini

disampaikan olehAl Hasan dan Sa'id bin Jubair.

3. Maknanyaadalatrlangityangmerrilikibintang-bintang.Pendapat

ini adalah pendapat lain dari Al Hasan.

4. Maknanya adalah langit yang memiliki jalan-jalan. Pendapat ini

disampaikan olehAdh-Dhatrlrak Ialu ia melar{utkan: kata ini (.:1a)

digunakan pada air ataupasir yang diterpa oleh angin (hingga terlihat

seperti berombak-ombak). Hal yang sama juga disampaikan oleh

Al Farra'236. Iajuga menambatrkan keterangan png hampir sam4

ia mengatakan: kata gl,It digunakan untuk menerangkan sesuatu

yang benrbah padapasir yang tenang ketika diterpa oleh angin, dan

begitujugadengan air prg sedang tenang lalu dihe,nrbus oleh angin.

23s Lih. Tafsir Al Mawardi (51361).
236 Lih. Ma'ani Al Qur'an (3182r.
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Kata ini juga dapat digunakar pada tanamar gandum yang diherrbus

oleh angh, dan kafa ini juga dimiliki oleh tameng yang terbuat dari

besi. Sebuah riwayat tentang ciri-ciri Dajjaljuga menyebutkan kata

ini, yaitu hadits Nabi SAW:

WilaLt
"... Sesungguhnya rambutnya itu berywnpat-gu*pol ltn itiog...:'

5. Maknanya adalah yang memiliki kekokohan. Pendapat ini
disampaikan oleh Ibnu Zaid- I^alu iajuga mmperlcuat pendapatrya

ini dengan fimranAllatr Ih'ala,6t+ tlt;'6i vi;'$*Dan kami

bina di atas kamu tujuh buah (lan4r| yang kokoh.'237

Bila kata ini dikaitkan dengan seekor kuda atau hewan lainnya

(.!.rrJt ,lf,*t) maka maknanya adalah hrda atau hewan yang

sangat kuat Dalmr sebuah riwayat disebutkan bahwaAi$ah setiry

kali ia melaksanakan stnlat maka ia akan (gl+I) mengikat kainnya

dengan kuat dan mengencanglranrya.

6. Matamyaadalahpngmerrilikik€t$almPendqatinidisanpailm

oleh Khashif. Contoh lairurya diantara lain adalah W tJi
(pakaian yang tebal) atau ifu ii j (rn to yang tebaVtidak punlxa

rasamalu).

7 . Yang dimaksud denganjalan-jalan pada apt ini adalah galaksi yang

beradadi atas langit.

Al Jauhari berpendapat bentukj am * furiyrycJrJ- t adahh :)t?,
danmaloa dari kata $f.lf sama seperti makna 9t, yaitujalan yang

terdapat pada pasir atau yang sem:rcamnlNa. Sedangkan bentuk jamak dad

a7 (Qs. An-Naba' [78]: l2).
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kata glt.lt adalatr r:)Ptdan be,ntukjamak dari k ata Z(ltadalah .rj+t.
Diriwayatkan dari Al HasarU bahwa kata CJ+l.t pada firmanAllatr

Ta'ala,c;)LirptSiWft'r"Demilangityangmempunyai jalan-jalan."Ada

yang memb acutya g;t,adapula .:Jj-J,t, adajuga ,:)!!t,ataujuga ,:*t,
dan juga r:l1-1t,namun kebanyakan para ulama membacanla e{it"t.

Diriwayatkan dari Ilaimah danAbu Mij laz,kata,Cilt, t.t elif ,

dan kata r!+t,adalatr bentukjamak dari kata e(+t, sedangkan kata Cjryt
adalatr bentuk ringan darinla, dan kata t!$t adalatr bentukjamak dari kata

24ryt.

Al Mahdawi mengatakan: Untuk para ulama yang membacanya

,liltmaka bentuk tunggalnya adalah Zs+,seperti halnya kata ei j. V*e
bentuk j amalcnya adalatr rii. Atau Uisajuga bentuk tunggalnya adalah ik:"-
seperti kata q^il- y*g Uenhrkjamalcnya adalah jL. U"t * para ulama yang

membacanya r!*t maka kata ini seperti kata *!) 
^t^utot^#!, 

rrd*gk*
kata glil-t adalah bentuk ringan darinya. Dan untuk para ulama yang

meirrbacanl,ia ,4r-t maka kata ini tidak berrdasarkan atas kaidah bahasaArab,

karena bentuk J4 r.p*i ini tidak ada dalam bahasaArab.

Kedua:Firman All ah Ta' ala, # *; i #1 " Sesungguhnya

kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat." Ini adalah

jawaban dari sumpahAllah yang disebutkan padaayatsebelumnya, yaitu:

41f,it"ti2-t:,sll"Demilangityangmernryryai jalan-jalan"Yakni:walrai

penduduk kota Makkatr, demi langit, kalian itu memiliki pendapat yang

berbeda-beda, tentang Muhamma4 tentangAl Qur' arU te,lrtang siapa yang

harus kalian dustai dan siapa yang hanrs kalian percayai.

u8 
Qira'ahyangtermasuk qlia 'ah sab'ah yangmutawarrr unhrk kata tersebut hanya

,4t (yang menggunakan harakat dhammah pada huruf i a' danhuruf ba ) saja.



Namun adajuga png berpendryat bahwa ayat ini diturunkan pada

hsah muqtashimin (orang+rwrgyang memilah-milahAl Qur' an, dengan kata

lain, orang-orang yang menerima sebagian ajaran dalam Al Qur'an dan

menolak sebagian yang lainryra).

Ada pula yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan untuk

me,nerangkan perbedaan kata-kata cacian dari orang-orang kafir terhadap

Nabi SAW, terkadang mereka mengatakan "penyihir", terkadang mereka

mengatakan'lenyait'', terkadmg merekamengatakan'!enrbual", terkadang

mereka mengatakan "tidak waras", terkadang mereka me,ngatakan "tukang

peramal", danterkadangmerekajugamengatakmbeliau sebagai'lendonge,lrg

ceritalama''.

I-alu adajugapng berpendaat bahwa alat ini mene,ranglcan tentang

perbedaan 1aqg ada di kelompok orang{rmg l<afir tentarg hari pembanglcitarq

dimana sebagian dari mereka meyakini tidak adanya hari pembangkitan,

sementara sebagian png lainnyaharya r4gu akan kebenarann),a-

Adajuga yang berpendapat bahwa ayat ini menjelaskan tentang

para penye, rrbah patung dan b€fiala, dimana mereka meyakini batrwaAllah

adalah penciptamerek4 namun mereka tetap masih sajamempersekutukan-

Nya.

Kaigaz Firman Allah Ta'ala, a$;'eOtt "Dipalingkan

daripadanya (Rasul danAl fur'an) orangyang dipalingkan." .ltlHasan

dan ulama lainqra melrafsidrm, bahwa makna dari ayat ini adalah: orang )Erg
memang ditakdirkan untuk berpaling telah dipalingkm dari keimanan kepada

Nabi SAW dan kepadaAl Qur'a1zre.

zte Atsar yang diriwayatkan olch Al Hasan ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam
kitab tafsirnya (5 I 3 63).
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Namun adajuga yang berpendapat batrwa maknanp adalah: oftuxg

yang dikehendaki untuk dipalingkan dari keimanm melalui perkataan merekq

yaitu dengan menyebut Nabi SAW sebagai penyihir, tukang tenung,

menceritakan dongeng-donge,ng terdahuhl dan lain sebagainya-

Ada pula png berpendapat kebalikannp, yaitu batrwa omng-orang

lang dijaga olehAllatr akan dipalingkan dari p€fudaan png disebutkanpada

ayatsebelumnya.

rata il'$ sendiri berasal dari (t3i-.:Jit--A1ii), yang maknanya

adalah: membalilkan hati seseorang dan memalingkannya dari sesuatu.

Diantara maknanya adalatr firman Allah Ta'ala, qL:f q'CJ,Gnzi

"Apakah knmu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari
(menyembah) tuhan-tuhan Kami?"z$

Mujatrid menafsirkan: Kata U4i paaaayat ini bermalaa ;j 3i,
yang artiqra adalah kerusakan pada akal dan pemikiran.

Az-Zmnkhsyari m,eriwayatkan2at : Beberapa ulama memang

membaca ayat ini menj adi Cl b Ji i* natrmmalcnanya adalah: tidak

me,nrberikan kepada orang 1larrg tiArf. Uertrak untuk menerimanya. Kata ji
ini b€rasal dari katimat LAt if , png artiryaadalatr memerah susu seekor

hewanhinggahabis.

Quthrub menafsirkan: Kata o,6i1^^ayat ini bermakna LJr,
(pkni: L:4 U a:b 3ll,J)yang 

artinyaadalahmemperdayaorangyang

memang seharusnya diperd aya2$ . AlYazidi menafsirkan: Kata bil V^A^

'zo 
(Qs. Al Ahqaaf p6):22).

zat Lth. Al Kasysyaf(4127'1.
u2 Qira 'ai ini adalah qira'ah yang tidak ada dasarnya sama sekali (tidak termasuk

qira'ah sab'ah yang mutawatir).
243 Atsar ini disanpaikan olehAl Mawardi &lamkitab tafsirnya (5/363).
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ayat ini bermakna 8i, (yut ri: g': 'if ab. iU yang artinya adalah

mencegah seseorang untuk mendaliatkan sesuatu png memang seharusnya

dicegatr2{.

Namun seluruh makna ini hampirberdekatan, dimana seluruhnya

mengacu kepada makna memalingkan"

Keempat:FirmanAllah Ta'ala, t rL,g rb*TerhttuHah orang-
orang yang banyak berdrcta. " Malcna perkata dari ayat ini adalah: hukuman

mati bagi para pernbohong, namun dalam tafsir ayat ini bermakna: terkutuk
bagi orang-orang )aE s€nang mendustakm apa ymg ssenamya tidak mereka

ketahui.

Ibnu Abas menafsirkan: makna ayat ini adalatr hukuman mati bagi
oftrlg-orang lang keluar dari agama Islam. Yaitu orang-omng yang murtad.

Al Hasan menafsirkan: mereka yang dimaksud oleh ayat ini adalah

oftulg-orang yang mengatakan,'I(ta tidak mungftin dibangkitkan kernbali."

Yang dimaksud dengan kata ji adalatr mereka itulah yang seharusnya

dikenakan hularman mati di tangan omng-onmg Islam.

Al Farra' mengatakan2a5: Makna dari 1rc,r" ,)*pada ayat ini adalatl

terlaknat, sedangkan malna dari kata a:'e'fi adalatr para pendusta yang

senangmereka-reka apapng tidak merekaketahui, pihr dengan mengatalon:

sesungguhnya Muhammad itu adalah seorang yang tidak waras, seorang

pendusta, seorang penyihir, seorang penyair, dan lain sebagainya. Ayat ini
adalatr sebagai doaterhadap mereka, yalari: katakanlah watrai orang-orang

2a{ Dari sumber yang sama.
zas Lih. Ma'ani Al Qur'an(3/83).
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muknin:'6*fl J* " TerlantuHah orang-orang yang banyak berdusta."

fata $r),,ft sendiri adalah bentuk jarnak dari kata b )6 , U*
bentuk awal dari kata ini adalah(|b f -,f7 -,f f) yangartinya adalah

pendusta atau yang senang mereka-reka. Dalam batrasaArab ada beberapa

kata yang sama maknanya dengan kata ini, yaitu: QfPt -,ff),
(j t- T),(eJ-41 - .:J3i), (e-*l - et"ld*t 06, arti dari seluruh

kata ini adalah berdusta- Keterangan ini disampaikan olehAn-Nahhas.

Kata uef I juga memiliki beberapa makna, diantaranya adalatr:

mendug4 yaitu ketika seseorang menduga kematangan buah kurma pada

pohon kurmanla- ^Isrz untuk makna ini adalah e tl (menggrrnakan harakat

lrasrah padahunf kha'). png artirya adalah pelepatr larma- Adapun malcna

awal dari kata r-f -lrt (menggunakan harakat kasrahpada huruf kha') adalah

terputus, seperti yang telah kami jelaskan pada tafsir surah Al An' aatrP6.

Diantara makna ini adalatr kata ,-r-"_*l untuk sebutan tepi sungai, karena

pada tepi sungailah air png mengalir di sungai itu terputus.

kt" 
'f *l 

jugadigunakanuntuk sebutanbiji-biji anting, apabila

biji-biji tersebut terpisatr-pisatr dan tidak menyatu (,ro*t).Penyebutannya

itu dikarenakanbiji tersebut terpisatr dari kawan-kawannya Oiji-biji yang

lainnya).

Kata gll juga digrrnakan untuk sebutan sepotong kayu yang

wang (,-e *t) dan perryebutan ini dikarenakan kayu ini terpisalr/berlainan

dengan kayu-kayr yang lainnya dalam hal kehanrmannp-

kt",e *t juga digunakan untuk sebutan seseorang yang sedang

kelaparan dan kedinginan Qf ?\danpenyebutan ini dikarenakan orang

tersebut terpisah dari makananrya. Namun kata ini dapat disebutkan apabila

26 Sruah Al An'aam ayat I 6.



orang tersebut mengalami koduanya atar mengalami kedinginan saja, dan kata

ini tidak digunakan pada orang yang han),a merasakan kelaparan.

kt",e *l juga digunakan untuk sebutan cincin lang terbuat dari

emas atauprm perak (rrlt ataujug 
^ ur'j;r dan bentukjamaknya adalah

ow?t)24?.

Termasuk juga dalam makna kata ini perkataan dari orang yang

mengira-ngira atau mendugaduga atau meranalkan telrtang masa depan (ihnu

nujum), atau k6ohongan lainnya

Ibnu Abbas menafsirkan bahwa yang dimaksud de ngan oF fr
pada alat ini adalah orang-orangpngmerrisalr-misahkan penduduk Makkatr

dan memimh-misahkan pendryat telrtargNabi SArW, agarpenduduk Malftah

tidak ada yang beriman kepada Nabi SAV[.

Kelimu Firman Allah Ta,ata, <_rj^c:i aiafi *(aitu)

orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai." Makna

sebenamya dari kata ;j' aaaUnyang menutupi atau me,nyelimuti sesuatu.

Diantaramalcnadari kata ini adalahl€timat * "l(samudera), 
karena siapa

saja yang masuk ke dalamnp akan terselimuti olehnya dan tenggelam. Dan

kata lain yang termasuk malcnanp adat * p lrJit g$e (sakaratul maut).

Sedangkan untuk makna dari kata -a. . ,;6 adalah lalai, lupa,

terlen4 dan tidak mau mengngat, akan perkara akhirat.

Keenam: Firman Allah Ta'ala, *lli';'tt(t'ctj4 "Mereka

bertanya : " Bilakah lnri pembalas an itu?" Yakrrd: omng{rutg kaft ifu ingin

247 Lth. Ash-Shihhah (31 1035-1036).
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menanamkan keraguan di dalam hati orang-orang yang boiman dan hendak

memperolok mereka de,ngan menanyakan: kapankah datangnp hari kiamat

yang kalian dengung-dengungkan itu? 'c::iij-)6i &?ii "@ori
pembalasan itu ialah) pada hari ketika mereka diadzab di atas api

neralw." Yatri: mereka tidak menyadari, padatral pada hari itulah mereka

akan diadzab dan dibakar di api neraka. Makna yang samajuga disampaikan

olehlbnuAbbas.

Manshub-nya kata ii pada ayat ini dikarenakan ia sebagai

keterangan waktu dari kalimat yang tidak disebutkan. Perkiraan makna lang
dimaksud adalatr: hari pernbalasan itu adalah hari tatkala mereka

Adapun kata 'ttrfrJ berasal dari kata Cfl yang pada awalnya

digunakan unhrk melihat keaslian pada emas dengan cara dibakar. Malcna

awal dari kata i,::i memang adalatr mencoba.

Beberapa ulama lain berpendapat bahwa U^t^ii- pada ayat ini

mabni olehsebuatr kata yarrg tidak disebutkaru dan posisiryra adal ah mans hub

seperti png telah kami sebutkan sebelumnya Ataq marfu karena berposisi

sebagai badat dan |,alimaf-. ylf $.
Az-b$aj mengatakan: I(ata ?i p^A. ayat yang kedua boleh

dibaca dengan harakat fathah, walaupun sebenarnya kata tersebut

berada pada posisi marfu'. Contoh lain untuk kalimat seperti ini adalah:

It ut'#:, Cri ut'e'l- r#-

Ketuiuhz Firman Allah Ta'ala, -y i3 of, u';S$iiti;
|irk{ " @ikatakan kepada merelw) : " Ras alcanlah adzabmu itu. Inilah

adzab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan." Ibmt Zaid,

mengatakanbahwa ada sebuah kalimat yang tidak disebutkanpada awal

ayat ini, perkiraan maknanya adAan: i{i iUi 1a*atatan kepada mereka),
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dan makna iftfrl.pada ayat ini sama seperti maknapada ayat sebelumnya,

yaitu adzab (rasakanlatr adzab untuhnu ini..). Maknayarrg sama juga

disampaikan oleh Al Farra' 2{.

Makna ini sedikit berbeda dengan makna yang disampaikan oleh

Mujahi4 ia me,ngatakan batrwa maknaqa adalah: pembakaran (rasakanlah

pembakaran atas kalian ini).

Sedangkan IbnuAbbas menafsirkan, bahwa maknanya adalah:

pe,ndustaan (rasakanlah balasar dari pendustaan kalian ini).

Adapun penyebutan kata llri dan bukan ci,o, karena yarrg

dimaksud dari kata *tg $rurrymu'annats)adalah adzab yang berbentuk

mudzakkar.

FirmanAllah:

'et "#,rU agv @ gfi * g'$,!Jt $r

@br;iv,s,tztllg"d)
"Sesungguhnya otang-orang yang bertalewa berada di dalam

tsmsn-taman (surga) dan di mata qir-ntota ain Sambil
mengambil apayang diberikun kepada mereka oleh Tuhqn

mereka Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah

orang-orang yang berbuat bailc"

(Qs. Adz-Dzaariyaat [51] : 15-1Q

Dalam dua ayat ini dibahas dua masalah:

2asLilr. Ma'aniAl Qar'an (3/83).
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Pertamaz Firman Allah Ta'ala, ptus* Atna;dt$1
"Sesungguhnya orang-orang yang bertalotta berada di dalam taman-

taman (surga) dan di mata air-mata ain" Setelah padaayat sebelumnya

Allah SWT memberitahukan tentang tempat yang akan dituju oleh orang-

orang kafir, maka pada ayat ini Allah SWT juga memberitatrukan tentang

tempat yang akan dituju oleh orang-orang yang berimaru yaitu mereka akan

ditempatkan di taman-taman yang penuh dengan mata air yang tenrs me,ngalir

tanpa henti dan tanpa batas.

Kedua: Firman Allatr Ta'ala, jii\*rt1161liE C'egt;
'*$rll.'; "Sambil mengambil apayang diberitran kepada merela oleh

Tuhanmereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia.adalah orang-

orang yang berhnt batk" Adh-Dhabhak menafsirkan, batrwa ayat ini adalafi

kelarjutan dari ayat sebelumqra, yalari: merekajuga akan diberikan ganj aran

dan berbagai macam keistimewaan )ang sangat melimpa[ karena selama di

dunia mereka selalu berbuat baik dan taat kepada perintah Allah SWT.

Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair menafsirkan, bahwa ayat ini

menerangf<an tentang apa yang merela kojakan ketika di dunia, yalsri: mereka

melakukan apa lang diperintatrkan olehTlrhan mereka Makna ini terdapat

pada firman Allah lb'ah,'rf,3'tiit;U iJ4rti.l:lfu IbnuAbbas melaqiutkan:

Adapnn firman selanjutnp,|fi; AJ.'i ji I j,i'frl " Sesyngtrtnya mercpa

sebelum itu di dunia adalah orang-orangyang berbuat baik"Malamnya

adalah: mereka selalu berbuat kebaikan walaupun pada saat itu belum

diwaj ibkan ke,pada mereka
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,rqt5;r:!$.:f "*lii U

FimmnAllah:

arbti-i ru*$,;@aj;; ( r# g Wij(

"Mereka sedikit sekali tidur di waldu malan. Dan di akhir-
akhir malom mereka memohon ampun (lwpadaAllah). Dan
pada harta-harta mereka adq hok untuk otang miskin yong
meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagion.n

(Qs. Adz-Dzaariyaat [51] : 17-f 9)

Dalam tiga apt ini dibahas lima masalatr:

Pertama: Firman Allah Ta'ala, 'cr;;gLr, $t g ryt;,
"Merelrn sedikit seknli tidur di waldu malam." Makna dari kata 'or!,4
adalah tidur. Malara dari kata ini sedikit berbeda dengan kata 1'rljq ]ang
memiliki qpesifilasimalcna nglebih, ),aitutidurdiwaktumalam. Sedangkan

malara dari kata gt+iil I adalatr tidur yang ringan (hanya sebentar).

Al Mahdawi mengatakan2ae: Kata 't;;rt ini berasal dari

GW-'er$. (Tsl,malananya sama seperti Gt#-&=$), vuito
tidur.

lalu, para ulama sedikit berlainan pendapat menge,nai kata 6 yartg

disebutkan sebelum kata 'ojr&,ada yang berpendapat batrwa kata tersebut

adalah s hilah zaidah (kata peng[nrbrmg tambahan) saj a predilsi makna png
dimaksud ad alah: i1rifi $ e * t ;,f yakni: mereka harp tidur sedikit

lae Lrh. A s h- S hihhah (3 I l3M) dan (4 I 1329).



saja di malam hari dan memperbanyak sujud. Pendapat ini disampaikan oleh

Ibrahim An-NaklE i. I-alu ditambalrkan olehAtha' : hal ini dilakukan oleh para

satrabat ketika shalat malam masih diwajibkan kepadamerek4 bahkanAbu

Dzar tetap melalokannya walaupun ia hanrs memaksakan diri bertopang pada

sebuah tongkat, hingga akhirnya diturunkan firman Allah Ta'ala,

y# t [3 ] "Bangunlah (untuk shatat) di malam hari, keanali sedikit

(daripadanya).' 250 Yang menrbuat shalat malam menj adi sunah.

hlu ada pula p4g berpendryat batrwa kata 6 pfu ayatini bukmlah

harfu shilah (kata sambung), apalagi hanya sebagai tanrbatran. Kata CpaM
ayatiniadalahhadunafyS,atanegan},yangmeneranglcanbahwamereka

sama sekali tidak tidur di malam hari. Oleh karena itu, qira'ah pada kata

$ ar*oqaJkm.

Al Hasan mengatakan, bahwa makna ayat ini adalah: hanya sedikit

diantara mereka yang tidur di malam hari, kebanyakan dari mereka lebih

memilih rnrtuk bersujud hingga datangryra waktu sahw.

Ada makna lain yang disebutkan oleh sebuah riwalnat dari Ya'qub

Al Khadhrami, ia mengatakan: para ulama berlainan pendapat mengenai

penafsiran ayat ini, beberapa diantara merekaberpendryat batrwa pada firman

Allah Ta'ala, ryI;, drwaqafian dan maknaqramenjadi: jumlah mereka

yang disebutkan pada ayat sebelumnya itu hanya sedikit... kemudian

dilanjutkan,'i)ji*C +3 Ayang artinya adalah padamalam hari mereka

terlelap....

Namun pendapat ini dibantah oleh Ibnul Anbari, ia me,ngatakan:

pendapat tersebut tidak benar, karena ayat diatas menerangkan tentang

sedikifiryratidrnmerek4 bukar sedikitryrajumlahmereka I-alu apabiladimulai

e (Qs. Al Muzzanrnil 17 3l:2).
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lagi dengan fimanAllah Ta' ala, 6;;fi 6 rflt gdengan mengartikan bahwa

pada malam hari mereka terlelap, maka tidak ada puj ian pada kalimat ini,
karena seluruh manusia memang terlelap pada malam hari. Kecuali, apabila

kata(digolongkansebagaiharfunafi (katanegatif).

Menurut saya (AI Qurthubi): Adapun mengenai penafsiran

beberapa ulama (yaitu pendapat yang disampaikan olehAdh-Dhahhak),

bahwa yang sedikit itu adalatr jumlah merek4 maka makna ini sebenamya

masih terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu firman Allah Ta'ala,
'**''l)'i jrSV'iA "sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia

adalah orang-orangyang b*hnt baik"Yak'i: orang-orang lang berbuat

itusangatsedikit...kemudiansetelahitubarulahdimulailagilclimatfngburf

yaitu firmanAllah Ta'ala,'o;;+t:, $ g
Sedangftan melrunrtpena$irmparaulmrapng lain 6aitup€na$iran

pertama dan kedua), maka a1at yang disebutkan sebelum alat ini telatr selesai

dan berhenti disan4 kernudian png disebutkan pada ayat ini adalah kalimat

lang banf dan drwaq aftaahanya pada l<ata't f;i, tidak pada yang lainqra-

'c);;46 fi A #V,f "Mereka sedikit sekali tidur di waHu

malam."

B egitu pula j ika kata (4i A5.Aif.* sebagai khab ar kaana (i r! 
( ),

dan kata g mer$adi rafa'lcrerral(ata (Ji, a* r.rt n png dikatakan i/raiah:

firW fi g ryI;r "Iidurmereka sangar sedikit di malam hari."IVlaka

kata g, pada makna ini bisa jadi harfu nafy, bisa jadi mashdar yang

mendampin drt'il, dan bisajadi marfii ' sebagai badal dari isim kaana.

Apabila dikatakan bahwa kata g sebagai kata tambahan

yang mempertegas katalj{, maka manshubnyat<ata 14 disebabkan

ia sebagai keterangan dari kata 'Oji$, dan maknanya menjadi:

o:r;,e4" W 6i r./(.atar, o'ihq- gi AW ry'rvatni:mreka
hanya sedikit saj a tidump"
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Namun apabila dikatakan bahwa kata ( bukan sebagai kata

tambalran, maka manshubnyatcata {;[ disebabkan ia sebagai khabar

lwana dan tidak bi *, nas habnyaitu disandarkan kepada kata'o ri*,lr;ircr,a
jika demiki anmat<aharfu shilah (6) berada didepanmarchulnya(danyang

seharusnya adalah maushul disebutkan terlebih dahulu daripada harfu

shilahnya).

Anas da1 Qatadah ketikamenafsirkar ayat ini meriwaptkar: mereka

selalu melakukan shalat sunatr di antara dua shalat fardhu yang dilakukan di

malam hari (yaitu shalat Maghrib dan shalat Isya, dimana pada waktu itu

mereka membiasakan diri untuk shalat Isya pada tengah malam).

IaluAbuAlAliyah menambahkan: merekatidak meryrclingi kedua

shalat fardhu di malam hari itu dengan tidur. Riwayat yang sama juga

disampaikan oleh Ibnu Watrab.

Mujahid meriwayatkan: alaat ini ditunrnkan pada kisah orang-orang

anshar yang selalu melaksanakan shalat sunatr diantara dua shalat fardhu di

masjid Nabi SAW, kemudian merekajuga mene,nrskan shalat srmah tersebut

dimasjidQuba

Muhammad binAli bin Huseinjuga meriwayatkan: mereka tidak

tertidur kecu"li mereka telah melaksanakan shalat Irya-

Al Hasanjugameriwalatkan: apabila diperbandingftar1 makawaktu

lang mereka pergunakan unhrk melakukan shalat sunah itu lebih panjang

dibandinglon dengan waktu tidw meneka

Ibnu Abas dan Mutharrifjuga meriwayatkan: kebanyakan waktu

yang mereka pagunakan di malam hari adalah untuk bersujud kepadaAllah,

entatr itu mereka lakukan dari awal malanu afau teftadang me,reka mulai dari

t€ngahrralarr
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Kedua: Beberapa orang yang senang sekali melakukan shalat

tahajjud pemah meriwaptka4 bahwa ada sesoorang dari mereka png pematr

tertidw dan didatangi oleh sesuatu fternrmgkinan besarmalaikat) di dalam

mimpinyaiaberkata:

Mengapa matamuyang teduh itu engknu pejamkan di malam hari

Hingga engkau tidak menyadari di tempat apakah engkau hinggap

Diriwayatkan dari seseorang yang berasal dari Uzud, ia berkata:

Pada suatu malam aku tidak dapat memejamkan mataku, aku tetap terjaga

walaupun aku paksakan diri unhrk tidru hingga tengatr matam tiba banrlah

mataku dapat dipejamkan" Namun tiba-tiba aku melihat ada dra omng penruda

yang sangat rupawan, tidak pemah aku melihat ada sesoorang )ang melebihi

kenrpawananmerek4 lalu me,rrekaberkeliling dengnmerrbarapakaian lang
sangat bagus, dan mereka me,nrbagi-bagikan pakaian itu dan me,ngenakannla

kepada setiry orang png sdangmelakukan shalat, namunhaqra setiap orang

yang shalat saj4 mereka sama sekali tidak memrbagikannya kepada orang-

orang yang sedang tidur, maka aku pun bertata kepada mereka: "Bolehkah

aku meminta pakaian itu untuk aku kenakanjuga?" lalu mereka menjawab:

"Ini bukanlah pakaian bias4 ini adalah tanda mata dari Allatr untuk setiap

orang yang sedang melakukan shalat sunah di malam hari."

Diriwayatkan dari Abu Khallad, ia berkata: seorang sahabatku

pematr bercerita kepadaku, ia mengatakan: Ketika aku sedang tidur pada

suatu malam, tiba-tiba dalam mimpiku aku seperti tengatr berada di aktrirat,

lalu aku melihat suatu kaum dari saudara-saudaraku (beberapa dari kaum

muslimin) yang sangat beisinarwajahrrya bersinapula seluruh tubutr merek4

dan mereka juga mengenakan pakaian yang indatr yang belum pemah

dikenakan oleh satu manusia prm sebehnnnla, lalu aku bertanla:' ts4gaimana

mereka bisa mengenakan pakaian png begitu indafu padatral manusia lairuryra

tidak mengenakan pakaian sama sekali? Bagaimana mereka bisa wajah
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merekabersinarbegituterangpadatralmanusialainnyawajahmerekate,rtutup

dengan debu?" Lalu ada yang menjawab pertanyaanku itu: 'Mereka yang

engkau lihat mengenakan pakaian yang indah itu adalah orang-orang yang

sorangmelalnrkan shalat sunatr diantara adzan dan iqamah, sedangfuanmaeka

yang eng[au lihatwqiah)aabersina itu adalah omng-orang]ang senangmengisi

malam mereka dengan bertatrajjud." Kemudian aku juga melihat suatu kaum

yang mengendarai hewan tunggangan, lalu aku bertanya lagi: 'Bagaimana

merekabisamenge,ndaraihewanhrnggargarlpadalralmanusialainqraberjalan

kaki, bahkan tanpa mengenakan alas kaki?" Lalu pertanyaanku dijawab

kembali: 'Mereka itu adalatr orang-orang yang menggunakan kaki mereka

untuk mendekatkan diri kepadaAllall maka mereka pm diberikan olehAllatr

ganjaran lang terbaik untuk mereka" Kemudian aku berkata di dalam hati:

"Betapa beruntungnya orang-orang yang shalih, betapa mulianya derajat

mereka-" lalu aku te,rbangun fui tidrtrto dengur tubuh 1ary gemetr ketakutan

Ketiga:Firman Allah Ta' ala, lr;r;t5-i rwfit'; " Dan di afitir-

alrhir malam merelca memohon ampun (kepada Allah)." kr adalah pujian

fang kedua, dan makna ayat ini adalah: merekaberistighfar dan memohon

ampunan atas dosa-dosa mereka pada waktu sahur. Makna ini disampaikan

olehAlHasan.

Adapun makna waktu sahur i1.1/'$l'3) adalatr waktu dimana

jawaban dari sebuah doa dapat diharapkan. Untuk keterangan lebih lanjut

dan p.ndryat para ulama me,ngenai makna dari kata ini telahkami sampaikan

pada tafsir suratr Aali Lnraan25t.

Ibnu Umar dan Mujahid menafsirkarq makna ayat ini adalah: yang

xr SurahAali'Innaan ayat 1 7.
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dilakukan pada waktu satrur itu adalah shalat lalu shalat itu disebut dengan

istilahberistighfar.

Adh-Dhahhak menafsirkan, bahwa malana dari waktu sahtr pada

alat ini adalatrwaktu shalat fajar(menjelang Shubuh).

AlHasanjuga pendapatfnglain, iamengatakan:

pada ayat sebelumnya laitu firmanAll ahlh'ala,lrrr;fi6, fi g Wi;*
"Merelw sedikit sekali tidur di walau malam." Ayd.ini be,rrrakna, mereka

melalcukan shalat dari awal malam hingga waktu sahur, lalu pada ayat

selanjutnla (alat bab ini) diterangkan bahwa merekamelmjutkan stralat itu
denganberistighfar.

Ibnu Watrab meriwayatkan, bahwa ayat ini meneranglan tentang

orang-orang anshar, dimana mereka di waktu pagi berangkat dari masjid

Quba, lalu mereka melakukan shalat di masjid Nabi SAW. Seperti yang

diriwayatkan dari Ibnu khi' aho duiYazid bin Abu Hubaib, ia mengatakan:

air beraroma buah dalam wadatr itu digunakan untuk dipercikkan kepada

ofturg-or,mg anshar agarmereka tidak terlalu banpk tidur di malam hari dan

melaksanakan shalat hingga akhirmalam

AlAhnafbin Qais pemahmengatakan: Akupemah mernbandingfuan

amalanku dengan amalan penduduk surg& nflrun ternyaaperbedam itu terlalu

jau[ kita tidak mampu untuk menyaingi pencapaian merek4 karena mereka

sesuai dengan firman Allah Ta'ala,'o;;fiC, ,fJ g *l;g "Mereka

sedikit sekali tidur di wahu malam." Kemudian aku perbandingkan

amalanku dengan amalan penduduk neraka, namun ternyata mereka s6ma

sekali tidak memiliki amalan png baik, mereka mendustai Kitab Allalt Rasul-

Ny4 dan juga mendustai hari pembangkitan. Setelah kami perbandingkan

baik-bailq t€rnlaata kami memiliki kesenryaan dengan kaum >ang merrcaryuri

amalan mereka yang baik dengan yang buruk.
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Keempatz Firman Allah Ta'ala, ,r7fi'3 ,$4:f ir)ii1jj
"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang

meminta dan orang miskin yang tidakmendapat bagian." lniadalatr pujian

yang ketiga, dan makna dari kata U p* ayat ini adalah zakatymg

diwajibkan"Penaftiranini olehMuhmmadbinsfuindanQatadatr

Namun ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah

kewajiban untuk mengeluarkan harta selain zakat, entah itu untuk

meryarnbungkan silaturratrni (nafl<ahkeluarga), atau rurtuk menrbelijamuan

bagi para tetamu, atau untuk memrbantu orang-orang png miskin dan orang-

orang yang papa. Pe,ndapat ini disampaikan oleh IbnuAbbas. Dan ia juga

mengungfuapkan alasannla, iame,ngatakan: karena ayat ini diturunkan di kota

Mal&atr sebelum Nabi SAW berhijrah, sedangkan zakat diwajibkan di kota

Madinah.

IbnuAlArabi mengatakan252: Pendapat yang paling kuat untuk

makna dari ayat ini adatatr zakat png wajib. Dalilrya adalah kata )ang sama

vang terdapat pada firman Allah ra'ata, @ifi3t'4ifaO.f6
,tt'J6)rp"Danorang-orangyangdahmhartanyatersediabagian
tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak

mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).'2s3

IGtimat ?.;Ii,: $; paaasurafrAlMa'aij diarasmalaranya adalatr

zakat wajib yang dijelaskan dan ditentukan di dalam syariat mengenai

kadaqa j enisrla, dan waktunya. Adrym yang lainnya tidak t€rtentu, karena

tidak diketatrui kadamp j enisnla, ataupun waktu diwajibkannp-

82Lrh. Ahlam Al Qur'an (411730).
53 (Qs. Al Ma' aaij p 0):24-25).
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Kelimaz Firman Allah Ta'ala, 4fi1,, ,hU^. ,,(Jntuk orang

miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.,,

Beberapa ulama seperti IbnuAbbas, Sa'id bin Musayb, dan yang lainnya,

menafsirkar, mal<rn dari kata +Nadalah orang yang meminta-minta kepada

orang lain karena kefakirannla-

Sedangkan untuk kata ,rlii, maknanya adalah orang yang

tercegah dari penerimaan harta- Namun paraulama sedikit berlainan pendapat

mengenai qpesifikasinla dimanalbnuAbbas, Sa'idbin Musayib, dan beberapa

ulama lairurla berpendapat bahw 
" ,r;ii adalah seseorang yang kuang

beruntung png tidakmemiliki peran untuk marge,nrbangkan lslam dalam segi

fnarsial.

Aisyah berpendapat: a3prt adalah seseorang yang kurang

berunhmg yang tidak mudah unhrk mendapatkan penghasilannya sendiri.

Qatadah dan Azftthnerpe,lrdapat: ixrt adalatr sesorang yang

kurang mampu namun ia tidak meminta-minta kepada orang lain dan tidak

diketahui apa yang merf adi kebutuhannya-

Al Hasan dan MuhammadbinAl Hanafi),ahberpendapat rr;rt
adalatr seseorang yang datang setelah harta rirmpasan perang dan ia tidak

mendapatkan apapun dari harta tersebut. Seperti yang diriwayatkan dari

sebuatr hadits Nabi SAW, bahwa beliau pemah me,ngutus satu pleton pasukan,

lalu pasukan tersebut mendapatkan kemenangan dan sekaligus juga harta

mmpasan perang. Ialu setelatr harta itu habis dibagikan datanglatr beberapa

orang lairurla png tidak beruntr:ng untrk mendryatkannya hlu ditunurkanlatr

ayat diatas, yaitu firmanAllah Ta'ala, arpig ,hFiS;.gg!.i!t gS ,,Oon

pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta

dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.'zsa

254 Lih. lubab An-NuqulkaryaAs-Suyuthi, h. 4l l.

"H
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Ilcrimah berpendapat: a3tdl adalatr seseorang yang sama sekali

tidakmemilikihrta-

Zatd bn Aslam berpendapat, a9;ii adalatr seseorang yang

mendapatkan musibah pada tanamannya, atau ladangnya, atau sawahny4

ataupetemakannya.

Al Qurazhi berpendapat: ,ip{t adalah seseorang yang

mendapatkan malapetaka pada hartanya. Lalu setelah itu ia melantunkan

firman Allah Ta 'ala , tt;rtr ;t 'Jt @ o;'fi (i1 " Sesungguhnya lcami

benar-benar menderita kentgian. Bahlcan kami menjadi orang-orang

yang tidak mendapat hasil apa-apa.'2ss

Disebutkanpulakalimat yarg samapadakisahpemift kebun, yaitu:

'o;tF ri'S7. "Bahkan kita dihalangi (dari memperoleh hasilnya).-256

Abu Qalabah berpendapat: a3jrt adalah seseorang yang

kehilangan hartaqra akibat suatu be,ncana seperti >mg diatami oleh seorang

laki-laki darinegeriYamamatrketikahartaqradihanyrtkanolehsebuahbaqiir

yang besar, lalu salatr satu temannya mengatakan, "sahabat kita ini adalatr

seorang )xang mahrum,oleh kare,na itu marilah kita beftagi de,ngannya"

Matcna lain dari lbnuAbbas menyebutkan, bahwa a?ii adalatr

seseorang yang mengej ar dwriawiqa, namun ia dipalingl€n darirya-

Abdurrahman bin Hamid berpendap at: ,i;ii adalah seseorang

Fngdimiliki oleh orang lain (budak/tmmba sahaya)..

Ada pula yang berpendapat bahwa 43rfi adalah seekor anj ing,

seperti yang diriwalatkar bahwa ketika Uma binAbdul Aaz dalarnperj alanan

menuju kota Mal&ah, tiba-tiba ada seekor anjing yang kelaparaq lalu Umar

85 (Qs. Al Waaqi'ah [56] :66-67).
x5 (Qs. Al Qalam [68]:27).
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mengambil satu bahu dari seekor domba dan melemparkaruryra kepada anjing

tersebut, lalu Umar berkata: anjing itu adal ah mahrum.

Adajuga yang berpendapat batrwa 

^fr 
adalah seorang kerabat

yang berhak untuk diberikan nafl<ah karenakefakirannp, dan kefbkirannya

itu dikarenakan iatercegah rurtukmend4atkmpengnasitanrya sendiri, hingga

ia hanrs menerima harta orang lain untuk meng[idrpinya

Ibnu Wahab meriwayatkan sebuatrpendapat dari imam Malik, ia

mengatakan bahwa ;Frt adalah seseorang yang tercegah untuk

mendapatkan rezekinya. Pendapat ini sangat baik sekali, karena mencakup

beberapa pe,ndapat sebelumnla.

Asy-Sya'bi pernah mengatakan: Pada hari ini usiaku genap tujuh

pulutr tahun, dan semenjak aku aqil baligh aku selalubertarryrammgenai makna

mahntn,nrrrxrhinggasaatiniakumasihbehm aftir5aung@an

ini diriwalatkan oleh Syr'bal1 dariAsldmAlAhwal, dariAsy-S)ra'bi.

Sebuah hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas

menyebutkarr, "Pada hari biamat nanti orang-orang miskin akan

membuat kebinasaan bagi orang-orang kaya, mereka alcan mengatalran :

'Wahai Tuhan kami, merelm telah menzhalimi kami dengan tidak

memberilran hak kami yang telah diwajibkan kepada mereka.' Lalu Allah

menjawab: 'Demi Keangungan-Ku dan Kebesaran-Ku, lcalian akan Alcu

dekatlran (masukkan ke surga) dan mereka akanAlatjauhkan (masukkan

ke neraka).'Kemudian Nabi SAW melantunkan firman Allah Th'ala,

arpi6+;p:*?rlii-6) 'Dan pada harta-harta mereka ada hak

untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat

bagian' 1257 
ftlrtr 6y'61 ini disampaikan olehAts-Tsa'labi.

17 Hadits ini disebutkan dzlamKaru AI Ummal (61310, hadits nomor 15822),yang
diambil dari riwayat al-Askari dalam kitab Al Mawa'bh. dan dariAth-Thabrani dalam
Al Ausath, dan dari Ibnu Mardawiyah, dariAnas.
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FirmanAIIah:

@'o;rit Sii"*-Li -U A'u*dUv ub'):fi o)
,{'lrzilfis r@i 9 y @6ib; cs$:r. iwi *

'o$"&|uiz;W
"Don di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi

orang-orang yang yakin. Dan (juga) pada dirimu sendirl Maka
apakah kama tiada memperhatikan? Dsn di langit terdapat

(sebab-sebab) rezkimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan
kepodamu. Moka demi Tuhan longit dan bumi, sesunggahnya

yang dijonjikan ita odalah benar-benar (akan terjadi) seperti

perkotaan yang kamu ucapkan"

(Qs. Adz-D zaariy aat [51 | : 20-23)

Dalarn alat-ayat ini dibalms lima masalah:

PertamatFirman All ah Ta'ala, '#rtUE ;$q & "Dan di

bumi itu terdapat tanda-tanda (kehtasaan Allah) bagi orang-orang yang

yakin." SAelahpada ayat-ayalsebehmnlaaAllah merryrcbutkan tentang tempat

yang akan dituju oleh masing-masing dari kedua golongan, maka pada alat

ini Allatr menjelaskan tentang tanda-tanda yang ada di muka bumi yang

menunjulftan kemampuan dan kelonsaan-Nya untuk merrbangkitkan dan

ke,lnbali selurutr manusia

Diantara tanda-tanda itu adalah menunrbuhkan kemrbali buah yang

telatr dipetik, menumbuhkan kernbali tanaman png telatr mati, me,ne,lrtukan

makanan apa saj a yang akan dimakan oleh setiap hewan agar merek a dapat

bertatran hidup, atau memperlihatkan kepada manusia sisa-sisa kehancuran

ll-Su 
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yang ted adi pada umat-umat terdatrulu yang mendustai Allatr.

Adapun makna dari kata'ot*Aadalah orang-orang yang yakin.

Merekaitulatr),angmempe$ari,lalumengetatrui,lalumemilikikqakinanakan

keesaan Tuhan dan kebenaran aj aran yang dibawa oleh utusan-utusan Allah.

Penyebutan mereka secara ft*rusus pada qat ini dikarenakan hanya

mereka latr yang mengambil marfrat dari tanda-tanda tersebut lalu mempelq'ari

sertamerenunginya.

Kedua:FirmanAllahTa'ala,A;r*tii"*,;ti-J$"Dan(tusa)
pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?."

Sebagian ulama berpendapat bahwa penggalan pertama pada ayat ini (yaftu

l-Li ig ) masih terkait deng an ayatsebelumnya. Perkiraan makna yang

dimaksud ada lat:'#rtUt; l,-irf -6p q>i$t er yalari : D an di bumi,

dan (uga) pada dirimu se,ndiri, itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah)

bagi orang-orang png yakin.

Qatadah menafsirkan, batrwa malcna dri kedua ayat ini adalah: bagi

orang-oftulg )ang memperhatikan bumi maka ia akan melihat tanda-tanda

dan pelajaran yang dapat diambil olehnya, dan bagi orang-orang yang

bertafa}Jcur mengenai dirinya sendiri maka ia akan meyakini bahwa ia

diciptakan hanyalatr untuk beribadatr kepada Allah.

Ibnu Zubair dan Mujahid menafsirkan, yang dimaksud

memperhatikan pada diri sendiri adalah mempeftatikan bagaimana aliran dua

kotoran yang terdapat pada tubuh mereka (air seni dan tinja).

As-Sa'ib bin Syarik menafsirkan, yang dimakzud memperhatikan

pada diri sendiri adalah: manusia makan dan minum dari satu te,mpat namun

keluarnla dari dua tempat yang berbeda. Batrkan dari minuman susu saja

seseorang dapat menghasilkan dua kotoran tersebut. Itulah yang dimaksud
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tandapadadhi sendiri.

Ibnu Zaid menafsirkan, yang dimaksud memperhatikan pada diri

sendiri adalah: Allah menciptakan manusia dari tanal1 namun dari tanah itu

Allatr dapat mernberikan kepada merelca pendengararq penglihatan, perasaan,

dan yang lainnya. Allah SV/T berfirman, 

"G 
n eL';1i:rt4,.E n't

3ir*i$.3il:s1* "Dan di antara tanda-tanda kehtasaan-Nya

ialah Dia menciptalan kamu dari tanah, kemudian tibaaiba kamu

(menjadi) manusia yang berkembang biak'zs8

As-Suddi menafsirkan, lang dimaksud memperhatikan pada diri

sendiri adalatr: mempertratikan makanan dan minuman yang masuk dan keluar

dari tubuh, bagaimana seseorang hidup dan bagaimana seseorang mati.

Al Hasan menafsirkan, yang dimaksud memperhatikan pada diri

sendiri adalatr: mempertratikanbagaimanaseseorangdapatmenjadituapadatul

sebelumnyaia sangat mud4 bagaimana ia lematrpadahal sebelumnla iakuat,

bagaimararanbutryaditwnbuhi dengaurbarpadahal sebelurrrlahitampekat

Adajuga yang berpendapat batrwa png dimalisud me,lnperhatikan

pada diri sendiri adalatr: memperhatikanbagimanapenciptaanpadamanusi4

yang dimulai dari setetes airmani, lalu menjadi segumpal dara[ lalu menjadi

segumpaldaging;lalumenjaditulargbelulmg;lalutrlargbelulanginrdiburglnrs

lagi dengan dagng,lalu ditiupkan nrh ke dalamny4 lalu terciptalah seorang

manusia. Kemudian juga memperhatikan bagaimana bahasa-bahasa mereka

yang berbed4 dan begitujuga dengan benhrk dan warna kulit mereka.

Sementara tanda-tanda lainnya yang dapat terlihat ataupun tidak

terlihat. Cukuplah kiranya kita dapat me,nganrbil pelajaran dari hati dan akal

yang dapat merasakan dan membedakan man a ymgbaik dan mana yang
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tidak, ataupun dari keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing personal,

ataujuga dari perbedaan pada sidikjari ataujaringan pada organ mata yang

sama sekali tidak sama satu dengan yang lainnya- Atau bagaimana perbedaan

pada lisan, pengucapan, pelafalan, penglihatan, pada organ-organ tubuh

lainnya ataupada segalamacam kebutulranpng diperlukanunhrk hidup telah

tercipta dan tersedia, dari serrenj ak moeka terlahir, tanpa hanrs mencari atau

mernbelinlaterl6ih dahulu Bahkan senruaorgan dm sendi telah diaturdengan

begitu rapi hinggamanusia dengan mudah unhrkmenoleh atau menggeralil<an

apa saj a yang mereka inginkan.

i*l,Lt p-iW ait1 *Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta

yang paling baik.'lzse

Adapun makna dari firman Allah Ta'ala,6$filt "Mol*
apalrah lcamu tiada memperhatikan?" yakni melihat dan memperhatikan

dengan akal dan hati, agar mereka dapat mengetahui kesempurnaan

kemampuan-N1a dan kekuasaan-Nya.

Menurut saya (AI Qurthubi): Seluruh pendryat yang disebutkan

diatas itulalr yang dimaksud dengan mengarnbil pelajaran (i tibar), danlanri

telatr menjelaskan pada tafsir ayat tauhid pada pembahasan surah Al

Baqaratr2@ batrwa semuayang adadi tubuhmanusia (yang dapat disebut

dengan alam kecil) pasti ada padanannya di alam yang besar (yaitu alam

semesta), dan kami juga telatr menyebutkan pelajaran apa saja yang dapat

dianrbil dari itu semu4 mudih-mudahan mencukupi bagi orang-orang yang

inginmentadabburirya

KaigazFirmanAll ahTa'ala,'tt:3Lj CSF:t ;Qi ,ti"Dan di

25e (Qs.Al Mu'minuun l2\:l$.
2e SurahAl Baqarah ayat 164.
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langit terdapat (sebab-sebab) rezHmu dan terdapat (pula) apa yang

dij anjilwn kepadamu." Sa'id bin Jubair danAdh-Dhatlhak mengatakan: yang

dimaksud dengan rezeki pada ayat ini adalah hujan ataupun salju yang tuiun

dari langit, yang dapat menumbuhkan segala macam tanaman dan

mengfridupkan seluruh makhhrk Fng ada di muka bumi.

Sa'id bin Jubairjuga menambatrkan: setiap mata air yang terus

me,nenrs mengalir awalnyaberasal dari air salju.

sebuahriwalat dariAl Hasan menyebutkan, bahwa suatuhari ketika

Al Hasan melihat ke aratr awan ia berkata kepada para satrabatrya: aku

bersumpatr, sebenamya pada awan itu terdapat rezeki untuk kalian, namun

kalian me,ncegatr se,lrdiri rezeki inr dengan berbuat maksiat.

Para pakar ilmu ma'ani (malara kata) me,lrgatakan, bahwa makna

dari kata l$^li pada firmanAllah Ta'ala, Fq ;Qi ,ii"Dan di langit

t erdap at (s ebab-s ebab) rezkimrz. " Adalah: huj an. Yakri :'?ada huj an itu

terdapatrczeki bagimu," dan hujan itu memang terkadang disebut de,ngan

kata langit, karena mernang dri langitlah huj m itu ditrrtmkan"

Ibnu Kaisan me,ngatakan: pada ayat ini terdapx mudhafymgnd^k

disebutkan, 1naitu sebelum tlata ;Wrt danprediksi katatersebut adalahaq t
(Iuhan), fkni: dari Ttrhanpngmemiliki langit lahrezekimu berasal. Malma

ini sesuai dengan firman Allatr Ta'ala, tii itl ,* $1r>ifi afiS ,y 6i
"Dantidakada suatu binatang melatapun di bumi melainknn Allah-lah

yan g memb eri rezkinya.'26r

Suffan Ats-Tsauri mengatakan: makna dari firmanAllah Ta' ala,

F t, ;gi .1j"Dan di tangit terdapat (sebab-sebab) rezkimu."Adalah:

rezekimu ada di atas langit dari sisiAllalr- Adajugapng berpendapat bahwa

maknaryra adalah: di atas langt adapengaturanrezekimq dan apa-apayang

25r(Qs. Huud [11]:6).
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akan diberikan kepadamu telatr ditet4lan dan tertulis dr lauhul mahfuh.

Sufyanjugameriwaptkan, bahuaketika WasldlAlAhdab me,mbaca

ayat ini ia mengatakan: "Aku ingin menrbuktikan bahwa rezehku ada di langit

padahal aku mencarinya di bumi." Lalu ia masuk ke dalam sebuatr lubang

selama tiga hari, dan temyata di hari ketiga iame,lremukan sebuah anyaman

yang terbuat dari daun larma di hadryanryra yang berisi kurma-kurm a yartg

melimpah. I-alu saudara kandurg Washil menyusul saudamya dengan berbuat

hal yang sama namun dengan niat yang lebih baik, dar aryanan tersebut pun

menjadi dua jumlalurya. Mereka pun tetap berada disana hingga maut

menjernputmereka

Beberapaulama diantaranya Ibnu Muhaishan dmMujatrid menrbaca

firmantersebutmenjadi: elt 11I,J/t rjf tA"t rlangitterdapatT[han

Yang Merrberimu rezeki), begitu juga dengan kalimat pada alat 58, mereka

mernbacanyamenjadi:'O itlt fn ilt il (So*egrhloAtlahdialahMaha

pe,nrberi rezki yang mempunlai kekuatan lagi sangat kokohf@.

Untuk firmanAllatr Ta'ala,'cribj t7'j"Dan terdapat (pula) apa

yang dij anj ikan kepadamu. " Muj atrid me,nafsirkan: semua akibat yang baik

dan lang buruk lang telah dijanjikan. Ulama lain menafsirkan: k*rusus untuk

akibat yang baik saja. LJlama lairurya menafsirkan sebalikny4 yaitu l*rusus

untuk akibat yang buruk saja. Suffan bin Uyainah menafsirkan: yang

dimaksudlen denganjanji tersebut adalatr surga Adh-Dhahhak menafsirkan:

maksudnya adalah surga dan neraka. Ibnu Sirin danAr-Rabi'menafsirkan:

adalatrharikiamat.

Keempafi Firman Allah Ta'ala, ip :i|fi$'e j*ligffj

262 Kedua qira'ah ini tidak termasuk dalamqira'ah sab'ahyatgmutawatir.
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*Malra demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijaniikan itu

adalah benar-benar (akan terjadi)." Ini adalah penegasan dari

pe,mberitatruanmengenaihariperrbangkitandansegalarezekiyangdiciptakan

di langit, dan ada pula sumpah batrwa hal itu benar-benar akan terjadi.

kemudian ditegaskan lagt dengan firmanAllatr Ta'ala,'tt ibJ'3;IY g
" Seperti perkataan yang kannu ucaplan. " Dan pengkhususan penyebutan

'perkataan' Oibir) dan bukan indera yang lain, karena indera yang lain dapat

tersamarkan oleh sesuatu, seperti misalnya penglihatan lang dapat mexdadi

samar (tidak dryat dibedakan) antrabentuk lang sebenamla denganpantulan

dari sebuatr cermin, atau indera perasa (lidatr) yang dapat tersamarkan apabila

penrt seseorang yang sedang makan terlalu lapar, ataujuga indera pendengaran

yang dapat disamarkan apabila terdapat suara yang lebih keras semacarn

de,ntuman atau yang lainnya. Berbeda de,ngan pelafazhan, yang tidak akan

tersamarkan oleh sesuatu.

Beberapa ulama ilnu hikmah mengatakan: setiap manusia

melafazhkan sesuatu dari diriqra selrdiri, dan manusiatidak mungkin untuk

melafaztrkan sesuatu dengan lisan orang lain Dan begitupulahalnya dengan

rezekidimana setiap manusia akan menihnati rezeki yang telatr ditetapkan

untuknp, dan manusiajuga tidak munglin untuk menikmati rezeki yang telatt

ditetrytan untuk orang lain.

Al Hasan mengatakan: Aku pemah mendengar sebuatr riwayat dari

Nabi SAW, beliau bers abda:"Allah akan membinasakan suatu kaum yang

tetap ingkar kepada fiihan mereka, padahal Tuhan mereka telah

bersumpah atas asma-Nya. Yaitu firman Allah SWT: iWfir\f
i*i :il*i$t'e*uot* demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnyayang

dijanjikan itu adalah benar-benar (alan terjadi).'%3

263 Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalamkitab tafsimya (41235), dari Ibnu
Jarir. Riwayat ini juga disebutkanolehAlAlusi ddalrnRuh Al Ma'ani (E/224), dari Ibnu
Jarir danAbu Hatim"
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AlAshma'i berkisah: Ketikapada suatu hari aku pulang dari Masjid

Bashralu aku bertemu dengan seorangbadui pttgberperawakan sangat kasar

danterlihatpardfu ia sedangberrdiri dengmmenyardarg@mg di pinggangnla

danjugamemegang sebuahbusnpanah di tangannlna Ialu iamenghampiriku

dan me,ngucapkan salam, kemudian iabertarrya: 'Darimanakah asal lakiJaki

yang befuicara denganku ini?" aku menjarvab:'Dari baniAslrma" Iabefiarrya

lagi: "Jadi engkau adalah seorangAslrmai?' akumelrjarvab: 'B€,1:ar." La.lu ia

bertanya lagi: 'Dari manakah engkaupergi?" akumenjawab: 'Dari sebuatr

tempat dimana di dalamnya selalu dilantunkan Kalam Ilahi." Ia bertanya

kernbali: "Apakatr Tirhan memiliki IGlaur png dilantunkan oleh manusia?"

aku menjawab : "Tenfu ." Lalu ia berkata: "Lantunkanlah ke,padaku sedikit

dari Kalam tersebut." Lalu aku melantunkan firman Allah Ta'ala,

..(;i,y4':lit'5 "Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan selant-

lruatnya" hingga firman-Nya, ut"blCS*:t;6 ,r "Dan di tangit

terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjil<an

lcepadamu."

Kemudian orang badui itu menghentikan bacaanku dan berkata:

"WahaiAshmai, cukup!" lalu iaberdiri danmenghampiri untanya, lalu ia

menyembelih unta tersebut dan memotong-motongnya menjadi beberapa

bagran, lalu iaberkata:'"Iblonglah aku unhrk memrbagi-bagikan daging unta

ini." Kemudian kami berdua sibuk me,nrbagi-bagikan daging tersebut kepada

orang-orang yang lalu-lalang di sana. Setelah itu orang badui tersebut

mengambil pedang dan busur panatrnlna, lalu ia mematatrkan kedua benda

tersebut dan meletakkannya di pelana, satu-satunya yang tersisa dari

kendaraannya. Lalu iapergi mengarah ke sebuah desa sarnbil mengatakan:

ot'e-i Ci Fq ;6i ,Jt "Dan di langit terd.apat (sebab-sebab) rezkimu

dan terdapat (pula) apa yang diianjikan kcpadamu.".,{ku nun mlatt
terhadap diriku sendiri dan merasa bersalatr ftarena telatr membuat orang

badui tersebut merelakan selurutr hartanya).
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Kemudian, di hari lang lai& )aitu ketilo akupergi menruraikan haji

bersamaAr-Rasyid, aku sedikit tersentak, karena ketika aku sedang bertawaf

dan melafaztrkan doa dengan suara yang sangat pelan, tiba-tiba ada yang

merryenhrhbaluku, dan setelah akumenolehakumelihat orurgbadui itu sedang

dalam keadaan kelaparan dan sangat kurus sekali. Kemudian orang badui itu

menyampaikan salam kepadaku dan meraih tanganku, ia berbisik:

"I-antunkanlah kepadaku Kalam llahi." sanrbil menarik tanganku untuk duduk

bersmnaDa di belalcang maqom lbrahirn Kemudian aku melantrnrkan ke,lnbali

fi rman Allatr Ta' a I a, ..t';S rp15.::$5 " D emi (an gin) y an g men erb angkan

debu dengan selant-latatnya.." hingga firman-Nya, VS#r|U-lJi ,))
tu'ej "Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan terdapat

(pula) apa yang dijanjikan kepadamu."

Lalu ia berkata: "Aku telah merrbuktikan sendiri batrw a apayang

dijanjilan olehAllah adalahbenr adaqa-" Kemudian ia melarf utkan: "Apakatr

ada kelanjutannya?" aku menjawab: "Ada. Yaitu firman Allah Ta'ala,

it ib.i-&IY Jr35 :i14>i$S i6vt *Matrn demi fiihan tangtt

dan bumi, sesungguhnyayang dijanjikan itu adalah benar-benar (aknn

terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapknn."

Mendengar ayat tersebut ia berteriak dan berkata: " Subhaanallah

(Maha Suci Allah), siapakatr yang telatr me,nrbuat-Nya murka hingga la hanrs

bersumpatr? apakatr manusia tidak mempercayai apa yang diberitatrukan oleh-

Nya hingga Ia harus menggunakan sumpah?" ia tenrs mengatakan hal itu dan

mengulangnla hingga tigakali, lalu iaberjalan keluar dari masjid.

Diriwayatkan dari Yazid bin Mirtsad, ia berkisah: Pada suatu hari

ada seorang laki-laki yang kelaparan di suatu tempat yang sama sekali tidak

terdapat apa-apa di sana unhrk dimakann)a, lalu iaberdoa: 'YaAllah, Engkau

telatrberjanji untukme,nrberikanrezeki, olehkare,naituberikanlatr akurezeki

itu." Setelatr ia berdoa tiba-tiba perufirya merasa kenyang (oleh makanan)
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dan penuh (oleh minuman) tanpa sedikit pun makanan atau minuman yang

dimasultcan ke dalam mulutrya.

Diriwayalkan driAbu Sa'idAl Khudri, iaberkata: Rasulullah SAW

pernatrbersabda:

"Apabila seseorang dari lulian melarikan diri dari rezeki yang

telah ditetapkan untubtya, maka rezeki itu akan mengilafiinya

lcemana pun ia petgi, seperti kenratian yang mengihtti dirinya."

Hadits ini diriwayatkan olehAts-Tsa'labi.

Dalam kitab Sunan lbnu Maj ah jugtdisebutkan, sebuatr riwayat

dari Habbatr bin Khalid dan Sawa bin Khalida, mereka berkata:

AbG W dF.;, rt'., *a iut * A, ub (bs

Lp tK.r;:,'-.)# (, $j 'u t .#'t ,Jd q5?

.fit l3i i X rlt;;'#i'^1i t:-,t; o*yi
Kami pernah berkunjung ke kediaman Nabi SAW, f."-i *.fifr"t
beliau sedang mempeftaiki sesuatu, lalu kami me,rnbantu beliau

menyelesaikannya. Beliau pun bersabda: "Janganlah kalian

berputus asa akan rezeki dari Allah selama kalian masih hidup.

Ssesungguhnya setiap manusia yang dilahirkan ibunya hanya

dipenuhi darah dan tidak ada yang membawa sehelai benang

25a Sawa bin Khalid adalah saudara kandung dari Habbah bin Khalid At Khuzai.
Waqi' pernah menyebutkan namanya Sawara (dengan tambahan huruf ra I yuog
bertasydid dr alhirkata) nama ini ia riwayatkan dariAl A masy. Narrun nama ini dibantah

oleh Ibnu Hajar, ia mengatakan: narna pertama lah yang lebih diakui kebenarannya. Lih.
Al Is hab ah (l I 3 04) dan (2/9 s).

L rst li$- k f *.:1 b i'€'L|'ol';
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pnt di tubuhnya, namun kemudianAllah memberinya rezeki.'a6s

Diriwayatkan bahwa pernah diceritakan ada suatu kaum dari

golongan badui yangbercocok tanam, namun tanamanqra dinrsak oleh hama

dan mereka pun bersedih tarenanla" I-alu tiba-tiba muncul di hadpan mereka

seorang wanita yang berasal dari sebuah kot4 dan ia berkata: "Mengapa

kalian merasa sakit hati dan menunduliJ<an kepala kaliaq ketatruilatr bahwa

png merrberi rezeki adalah Allab dan Dia lah png Maln Mengetalui segala

sesuatu. Dia akan memberikan rezeki kepada siapa dan kapan saja Ia

kehendaki."

Menurut saya (AI Qurthubi): Ada sebuah kisatr orang-orangAl

Asy'ari yang masih berkaitan dengan makna diatas, yaitu ketika mereka

mengutus seseorang untuk menghadap Nabi SAW, rutmun sebelum orang

tersebut menglradap Nabi SAW ia me,nde,lrgar lantunan firmanAllah Ta'ala,

th.) {l,It $1 r>i$t a fl 5 u C3 " Dan tidak ada suatu binatang melata

pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya.'26 Lalu orang

tersebut berbalik dan kenrbali ke nlnahnya tanpa menghadap Nabi SAW, ia

berkata di dalam hatinya: "Orang-orangAlAsy ari te,tu tidak lebih rendah di

sisi Allatr dari binatang melata"

Riwayat ini telatr kami sampaikan pada tafsir suratr Huud yang lalu.

Dan masih berkaitan dengan malana diatas adalah Luqman yang memberi

nasehat kepada anaknya, melalui firmanAllah SWT disebutkan: q#
frfr WU,yifi 6.5l,p9ai 4ri ;i* A # !+,:,r'h dq eB o)

"(Luqman berkata): 'Hai anaklat, sesungguhnya jika ada (sesuatu

perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau

255 HR. Ibnu Majah pembahasan tentang zuhud, bab: Bertawakkal dan Yakin (hadits

nomor 4 I 75) . Dalam Az-Zawa'id dikatzl*aabahwa isnad dari hadits ini siailr.
26(Qs. Huud [11]:6).
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di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya

(membalasinya)'.'aat yengenai k*erangan dari ayat ini telah kami jelaskan

pada tafsir surah llqmaan larg lahr Altrandulillah krnijuga telah menglmikal

pembatrasan mengenai hal ini secara mendetail pada kitab karri Qam'u Al

Hirshi bi Az-Zuhd wa Al Qana' ah.

Pada intinl,a itulah arti dari tawal&al yang sebenar-benamla )ang

tidak tercampur dengan yang lainnya yaitu mengosongkan hati untuk

bertrad4an langsung ke,padalutraru me5nkini bahwaAllahpasti akanme,mbai

rezeki kepada setiap makhluk-Ny4 dan tidak ada siapapun yang dapat

menghalangi rezeki itu rurtuk sampai kepada siapa saj a yang telah ditentukan,

melalui sifat Kasih Sayang-N1a dan Kemuratran hati-Nla

Kelimaz Firman Allah Ta'ala, tt ib.i'&It J$ "seperti
perlrataan yang kamu ucapkan." Jumhur ulama membaca kata jt pada

ayat ini dengan me,nggunakan h arakatfathafr pada huru f l aam (mans hub),

1,ang maknanya adalah J.lS lseperti halnya). Begitu juga dengan kalimat

'&l1,yangmerurutp'arautamaK.uf ahmanshubnyaittdikarenakanada

fuiruf kafymg tidak disebutkan di awal kalimat. Perkiraan makna yang

dimalrsud adatah #:rfu .p'i lr.poti halnya ucapanmu). I<ara 11 pada ayat

ini sebagai kata tarnbahan saja26E.

Sedangkan menurut Az -hjaj dan Al F atra' 2o, manshubnyakata

g;aisajadi dikarenakan kata ini berposisi sebagai penegas (taukid).

Perkiraan makna yang dimaksud adalatr: A{ri'Ji Gt'gl {irrirunv*e

'o' (Qs. Luqrnaan [3 l]: 16).
268 Telah kami beritahukan beberapa kali mengenai pendapat yang nrngatakan bahwa

ada kata atau huruf tarrbahan di dalamAl Qur'an adalah pendapatyatgtidak benar.
26eLih. Ma'ani Al Qur'an (3/85).



sebe,nar-benffiny4 benar seperti kalimat yang kamu ucapkan), seakan kata

tersebut adalah sebuah sifat dari sebtnh mas hdar yangtidak disebutkan.

Menurut Sibawaih, kata J$tersebut rna bni, yutuketika kata ini

disandarkan (diidhafahtarlkepada sesuatu yang tidak memiliki tempat. Kata

"fi 
menurut Sibawaih juga sebagai kata tambatran yang berguna sebagai

penegas.

Sedangt<an Al Muzani berpendapat batrwa kata ji jiladisebutkan

bersama dengan kata(, maka kedua kata tersebut seperti satu kesatuan

yang menyeb abkan kata ..[i menj adi b erharakatfathah.

Pendapat inilah yang dipilih olehAbu Ubaid danAbu Hatim, lalu

Abu Hatim menanrbatrkan: Bahkan beberapakaumArab ada lang membaca

kata Jide,ngan selalu menggunakan harakatfathaft , walaupun sehanrsnya

berharakat dhammah ataupun berharak at lasrah.

Namun tidak semua ulama meriwayatkan qira'ah kata tersebut

de,ngan menggunakan hmat atfathah,karena adajuga beberapa ulama yang

mernbacanya dengan menggunakan harakat dhun 
"h 

(Jry*, misalnlaAbu

Bakar, Hamzah, Al Kisa'i, dan Al A masy.

fata'gini menurut mereka adalatr sifat dari kata "$d dan kata

ini tetap memiliki benhrk n akirah w alarryuua dridhafaft kan kepada kata yang

berbentuk ma'rifah,karena idhafah tersebut tidak dapat ditentukan pada

satu hal dan banlak sekali lang hampir memiliki persamaan malcna dengannla-
t

Kata ,Bi ini pada ayat di atas berposisi sebagai mudhaf daikata

t'5f , a* t atz_ Yadalah kata tambatran yang tidak dapat menjadi mashdar

oleh kata setelahnya, karena tidak adaf il $ata kerja) yang menyertainya.

Atatl bolehjuga kata tersebut sebagai badal daikata ftii .

21o Qira'ah ini termasuk qira'ah sab'ah yan9 mutawafii sebagaimana tercanhrm
dalam Al lqna' (21772),dan juga Taqrib An-Nasyr,h. 17 6.

Surah Adz-Dzaariyaattl-s1l



firmanAllah:

i* sil e S-v:;5'e;J.* Lrp aii
b

"rY

{f .16'gllJ#@-y*P;q"
itklti{'ti6 '^;* e *;G

-rtil:t &{t6orff ?""#Jtu t-!lJ-|;Lrb r)b

"Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerito tamu

Ibrahim (malaikat-maloikd) yong dimuliakan? (Ingatlah)

ketika mereka nasuh hc tempatnya lalu mengucapkan:

'S alaam an', fbrahim menj awab :'S alaamun' (kamu) udalah

orang-orang yang tidah dikenal Maka dia pergi dengan diqrn-

diam menemui keluarganya, hemudiun dibawanya daging anak

sapi gemuk (yang dibalur). Lalu dihidanglwnnya kepada

mereka lbrahim berhatu: 'Silakan kamu nalcan.'(Tbtapi

mereka tidak maa makan), lwrens iu Ibrahim nterasu takut

terhadap mereka Mereka berkata: 'Janganlah hamu takug'

dan mereku memberi habor gembira lcepadanya dengan

(kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak).'

(Qs. Adz-Ilzaariyaat l5\z 2a-28)

Dalam ayat-ayat ini dibalras lima masalatr:

P e r t a m a : Firm an Al I ah Ta' a I a, -fg2JJ* Ll'; llit'r:;,
<rv'iSt *Sud.ahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tamu

Ibrahim (malaikat-malaikat) yang dimulialcan?" Pada ayat ini Allah

menceritakan kisatr Nabi IbrahimAs, agar dapat diambil pelajaran batrwa

tr"r't' t! ,



Allah pemah membinasakan kaum yang mendustakan ayat-ayat-Nya,

sebagaimanajuga yang Dia lakukan pada kaum Luth.

Beberapa ulamaberpendapat batrwa makna dad firmanAll ah Ta' ala,

Ani -,y adalah: tidakkah engkau telah mendengax. .. dan beberapa ulama

lainnla berpendapat bahwa malma dari l<atz'J; (ryakatr) pada ryat ini adalatr

'telah'(Ii), seperti yang terdapat pada firman Allah Ta'ala, * itU
'^fr G'*g*ii "Bukankah telah datang atas manusia satu wahu

dari masa.'21r

Adapun mengenai tamu Nabi Ibratrim, karni telah menyampaikan

penjelasannya pada tafsir suratr Huud2z dan tafsir suratrAl HijfB.

S edangkan matcna dari firman Allatr Ta' al a, 3ro';3i adalatr:

mereka yang dimuliakan di sisi Allah. Dalilnya adalatr firmanAllah di ayat

yang lain, yaitu: 3i'R"t|',t "sebenarnya (malaikat-malailmt itu),

adalah hamba-hamb a yang dimuliakan.'a?a

IbnuAbbasmenaftirkan: pngdimaksudoletr aptini adalahmalaikat

Jibril, malaikat Mkail, malaikat I$afiI.

Pendryat yang srnajuga dilontatan oleh Utsmanbin llashiq namur

ia menanrbalrkan satu nama malaikat lainrya yaitu Rafael.

Muhammad bin I(a' ab menaBirkar: png dimaksud adalah malaikat

Jibril dan se,nrbilan malaikat lainnp png bersamanya"

Atha' dan beberapa ulama lainnya menafsirkan: yang dimaksud

adalahtigamalaika! lnaitumalaikatJibril, malaikatMikail, dan satumalaikat

lainnya

27t (Qs. Al Insaan [76]: I ).
272 SnrahHuud ayat69.
27t SurahAlHijr ayat 51.
27a (Qs. Al Anb iyaa' 12l):26).



lMe,ngenai pe,nyebutan para malaikat itu dengan sebutan 3, ;fJ
IbnuAbbas mengatakan: karenamereka tidak memiliki aib dan cela- Mujatrid

menafsirkan: kare,na mereka bersedia urhrk melalani segala keperluan Nabi

Ibratrim.

Diriwayatkan dari Abdul Watrab, ia pernah berkisatr: Pada suatu

hari aku bertemu denganAli Iyadh, ia berkata kepadaku:' T{ari ini dirumahlu

memasak bubur, bagaimana pendapatuu apabila kita sekarang berangfut ke

nunahku unhrkmencicipinya?" aku me,njawab:'Sepertinla itu adalah ide png

sangat bagus sekali." Lalu ia berkata lagi: 'Marilah kita pergi sekarang."

Kemudian kami pun berangkat ke rumatnrya. Namun setelah kami masuk ke

dalam rumalq pelayan png dipanggilnya tidakjuga lordung datang. At*rimya

Ali memutuskan rmtuk me,nunggu sesaat lagi, akan tetapi tidak beberapa lama

kemudian pelayan itu datang dengan mernbawapiring kosong dan nampan

yang isinya berantakan dengan sisa-sisa makanan, dan pelayan itu juga

menrbawa kain serbet yang diletakkan di bahuryna (ini semua menandakan

bubur yang ditawarkan olehAli banr saja habis dan selesai dimakan). Lalu

aku berkata : " fnna lillahi wa inna ilaihi raaji'zn (sesmgguhnya kami b€rasal

dari Allah dan sesugguhnya kami akan kernbali kepada-Nya), kalau saja kita

tatrubatrwamakananitutelahhabistenhrkitatidakberargkatkesini,bukaftatr

begitu watrai Abul Hasan?" ia menjawab: "Tenang saja, karena bagi saya

kamu adalalr mulvam, dan mubambianrryamelayani dirinya sendiri. Seperti

pada firman Allah, <r"?atelJ9#,U*A1rJty "sudohkoh

sampai lrepadamu (Muhammad) cerita tamu lbrahim (malaikat-malailut)

yang dimuliakan?."

Kedua:Firman Allatr Ta' ala, 6L i ;vt * 1 jEit\1 * 
finsatah)

ketilra merelra masuk lce tempatnya lalu mengacapkan: 'Salaaman.'

Yakni, mereka berkata*Ass alamu' alaihtn". Makna ini telah kami jelaskan



pada surahAl Hijr.

"{dO "Ibrahim menjawab: 'salaamun '." Yakni, Ibrahim

menjawab salam tersebut de,ngan mengatakan: "Alaihtm salam". Atatbisa

juga bermakna: "jawabanku untuk kalian adalah salam".

Para ulama kota Kufah, kecuali Ashim, membaca kata iii, ini
a

menjadi: fi:l. (densan hanlatkasrahpadahunrfsindanslatn

padahuruf lam)z7s.

tttfJ?i "(Kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal-"

Para ulama berpendapat batrwa makna dari kata'o;f*,pada ayat ini adatatr

oftuxg-oftulg asing yang tidak dikenali.

Ada yang berpendapat batrwa alasan Nabi Ibratrim mengatakan

mereka adalatr orang-orang png tidak dikenal itu karena beliau tidak melihat

mereka dalam bentuk manusia dan tidakjuga dalam benhrk malaikat yang

biasaqraiakermli.

Ada pula yang berpendapat batrwa mereka tidak dikenali karena

mereka masuk tanpa meminta izin terlebih datulu

Abul Aliyah berpendapat, salam yang mereka sampaikan tidak

dikenali di tempat itu dan pada waktu itu.

Lalu ada pula png berpendapat batrwa Nabi Ibrahim pada waktu

itu merasa takut kepadapdratamunya, karena orang yang merasa takut

terkadang tidak mengenali orang )ang ada dihadapannla-

Ketiga; Firman Allah Ta'ala, -{riA}t} *U"*o dia pergi

dengan diam-diam menemui keluarganya." Az-Ztjaj mengatakan bahwa

275 Qira'ah im termasuk qira'ah sab'ah yarrg mutawarlr seperti tercantum dalam

Taqrib An-Nasyr, h. 125).



malma firman ini adalah: Nabi Ibrahim segeramenghampiri istrinl,a- Makna

ini telah kami bahas pada tafsir surahAsh-Shaffaat276.

Dikatakan, bahwa kata i.li fan 
tata ltsl adalahdua bentuk

batrasa dengan makna yang sama. l<ili L\l se,ndiri makna awalnya adalatr

* qT"nri), sepoti misalryra ungt<ry ^ el ::O ryr.rk ** adalatr

Jir* si (apa yang engkau Terk1) atau (ji5 ri6 (apa yang engkau

cari). Adryrn ungkapan I 
j5 Jt lt tt maknarya adalatrme,nrbelokjalarurya-

9* fu ''-ti'l *y" u6;on dibawanya daging anak sapi gemuk

(yang dibakay'. " Yalcni: Ibrahim menyaj ikan untuk para tetanuryra itu dagng

sapi bakar, sebagaimana png telah disebutkan pada tafsir suratr Huud, yaitu

firman Allah Ta'ala, ;"., fu;* t:i4t:i *Maka tidak lana
Kemudian lbrahim menytguhlun daging anak sapi yang dipanggang.'z11

Dikatalen, batrwa pada saat itu Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya

secarasenrbunyi-serrbunyiagantidakdiketahuiolehparatetamuryramalorurt

apa yang akan disuguhkan kepada mereka-

Keempat:FirmanAllahTa'ala,3-r j6L{f a0'dl-:;ft *Lalu

dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata: "Silakan kamu

makan." Qatadah mengatakan: yang dihidanglen kepada mereka itu adalah

sapi png disebutkan pada ayat sebelumnp, dan Nabi Ibratlim memilihkan

sapi langpaling gemuk karenapenghormatannya png bolebih kepadapara

tetamunya itu, dan harta yang dimiliki oleh Nabi Ibratrim pada saat itu

kebanyakan memang sapi.

Namunadayangberpendryatbahwa ng untukpara

tetamunya itu adalah daging domba, karena beberapa daerah yang

2?6 Surah Ash-Shaaffaat ayat 91.
277 (Qs. Huud [11]:69).

Tafsir Al Qurthubi



menggunakan bahasakab terkadang me,nyebutkan domba dengan sebutan

sapi ($r.l r). Pendapat ini disampaikan olehAl Quslairi.

Dalam tr'ttab Ash-Shihhah, disebutkan bahwa kata Ji.-lr 1u

maknanya anak sapi, dan begitu juga dengan kata j'!*iJr. Bentukjamak

dari kata'SZ*a, adalah Ji;roat dan bentuk muannalmyaadalah iBd t'

Diriwayatk* a.i Abu Al Jirah, kata'6:;;r dapat Urrrrrrt m
seseorang yang tergesa-ges4 sedangkan kata )Le juga digunakan untuk

nama sebuah kabilah dari daeratl Rabi'all.

KelimazFirmanAll ahTa'ala,A ?* ,,...JlJti "(Tetapi mereka

tidakmau makan), karena itu lbrahim merasa tahtt terhadap mereka."

Yalei, ada rasa takut di dalam hati Nabi Ibrahim. Ada yang berpendapat

bahwaperasaan takut itumenyeranghati Nabi Ibrahim dikarenakan para

tdamrnrla itu tidak meryurtutr makilran )ang disuguhkan olehqa, dan menunrt

kebiasaanbatrwa orang ngtidakmenlrcntutrmal<almnlarrgtelatr disuguhkan

hanrs diwaspadai.

Diriwayatkan dariAmru bin Dinar, ketikajarnuan itu disajikan

kepada para malaikat itu mereka berkata'Kami tidak akan memakan apapun

kecuali dengan membayamya." Nabi Ibrahim menjawab: "Makanlah dan

setelatr itu kalian boleh merrbalamya-" Mereka pun bertanya kebingungan:

'tsagaimana kami akan mernbayamlra?" Nabi Ibrahim menj awab : "S ebelum

memakanrryrakalian menyebut asrnaAllah dan setelah selesai kalian bersyukur

kepada-Nya" para malaikat itu pun saling berpandangan satu sama lain lalu

mereka berkata: '?antaslah engkau diangkat olehAllatr sebagai khalil-Nya

(Kekasih-nya)."

Riwayat ini secara lengkap telah kami sebutkan pada tafsir surah

Huud.

E I Su ra fr Ad z- DzaariVaatl



Lalu ketika para malaikat itu melihat Nabi Ibrahim ketakutan,

;!ji.i lriV *Mereka berluta: "Janganlah kamu tahtt." Lalu mereka

pun menrberitatnrkankepadaNabi lbrahimbahwamereka adalatrparamalaikat

yang diutus Allah kepadanla, dengan tujuan untuk, * * Lrk " Dan

merelra memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang

anak yang alim Qshak)." Yalsri, Nabi Ibrahim akan dikaruniai seorang anak

yang akan terlahir dari istinp, Sarab"

Diriwayatkan, bahwa ketika para malaikat itu memberitatrukan

kepada Nabi Ibratrim tentang identitas mereka yang sebenarryra beliau tidak

langsung mempercayainp, lalu beliatr berdoa kepadaAllah untuk memberi

petur:g'trk kepadaqa, laluAltah menghidrykmkmbali daging sapi yangtelah

dipanggangnla agar beliau mqrakininya

Riwayat lain yang disampaikan oleh Aun bin Abu Syaddad

menyebutkan, bahwa untuk mengfuidupkan kernbali anak sryi tersebutAllah

memerintahkan malaikat Jibril untuk merqryu auk spi ihr dengur sa1rynp,

lalu anak sapi tersebut pun hidup kembali dar barg[it menghampiri ibrqra di

Landanpfra

Adapun maksud dari kata S nadaaVatini adalatr shalih, pkni:
setelatr anak tersebut mencapai akil baligh maka di zaman itu ia akan menj adi

seseonmg yang paling mengenalAlah dan ajaran-Nya"

Jumhur ulama berpendapat bahwa anak yang dimaksud oleh ayat

ini adalah Nabi Ishak. Berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh

Mujahidseorargdiri,iamengatakanbahwaanaklm.gdirnalsudadalatrlsrnail.

Namun pendapat ini tidak dapat dibenarkan, karena nash Al Qur'an

menlatakan bahwa anak yang dimaksud itu adalatr Ishalq yaitu pada firman

Allah Ta'ala,'ai:L;,h'^tfk"Danfumi beri dia kabar gembira dengan

(lcel ahir an) I s h ak' 478

27t (Qs. Ash-Shaaffaat [37):12).

Irarsir AlQurthubi Fil



O.
@e4r 3;* atts r e e-s *'A g;. 6.'l3f'ri eiSG

--.St Xg i ,if+fsTlq,Klil13
"Kemudian istrinya datang memekik (tercengang) lalu

menepuk mukanya sendiri seraya berkata: '(Aku adalah)

seorsng perempuan tuayang mandul' Mereka berkata:

' Demikianlah Tuhanmu memfirmankan'. Sesunggahnya Dialah

Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahal"

(Qs. Adz-Dzaariy aat [51 ] : 29 A0)

Dalam dua alat ini dibatras dua masalah:

P ertam atFirman All ah Ta' a I a, 4;; : *-i i* A ;;i;i gJ3G

*':j*UV3 "Kemudian istrinya datang memekik (tercengang) lalu

menepuk mukanya sendiri seraya berkata: '(Aku adalah) seorang

perempuan tua yang mandul'." IbrfiiAbbas dan ulama lainnya berpendapat,

batrwa makna dari kata ;fr adalah suara kegaduhan atau suara teriakan.

Dantara maknarya adalatr ungkry an alchadzn slwiirul baaD lang maknanla

adalah: suara denyitanpintu lang culatp keras.

Sedangkan Ikrimatr dan Qatadatr berpendapat bahwa maknanya

adalalr $ura gema atau suara kesakitan. Katziqbaal (datang) pada ayat ini

bukan bermakna datang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Al Fara'

menambabkan2Te: makna dari iqbaal di atas adalah 'memulai', seperti

w$<apan aqbata yasytimazi (ia memulai mencaciku).

FirmanAllah:

2DLih. Ma'ani Al Qur'an(3/87).



Namun adajuga yang berpe,ndapat batrwa makn a darikata iqbaal

pafu ayatini adalah'mengadukan' dan makna dari kata ;7e adalah' suatu

kelompok'. Makna ayat diatas adalatr: isti Nabi Ibrahim mengadukan apa

lang didenganyadari p€*ataan paamalaikat itukepada sekumpulan wanita-

Al Jauhari me,ngatakanr2e : tirrn $6 memiliki empat makn4 yang

pertama adalah kebisingan atau teriakan, yang ke&n adalah suatu kelompok,

yang ketiga adalatr dahryratrya suatu musibah atau png semacamny4 dan

lang keempat adalah hawa panas png sangat meryrengat.

Firman Allah Ta'ala, tii+i|-*jJ "Lalu menepuk mulanya

s endiri." SufywtAts-Tsaud dan ulama laintryra menaftirkan: kaika Sarah (istri

Nabi Ibratrim) mendengar kabar gembira tersebut ia me,nampar-nampar

waj ahnya sendiri, seperti kebiasaan png dilahrkan oleh para wanita (Arab)

ketika terkejut akan sesuatu.

Ibnu Abbas menafsirkan: Makra dari firman ini adalah ia memutul

waj ahnya sendiri. Makna awal dail<ata s hal*a adalah memang memukul,

seperti urgkap at s haklcahupng artiqa: ia memulnrlnya.

Malcna firman Allah Ta'ala, g,3j+ U(t3 *Seraya berkata:

" (Aht adal ah) s eorang perenpuan fiM yang mandul." Yakl,ri. ia bertanya-

tanyq apakatr mungkin seorang wanita yang sudah tua apalagt mengidap

kemandulan akan dikaruniai seorang anak?

Az-Zayaj mena8irkan: malcna firman ini adalatr: Saratr berkata: aku

adalatr seorang wanita yang sudatr tua lagi mandul, bagaimana mungkin aku

akan melalrirkan seorang anak? Seperti yang disebutkan padaayatymg

lain, yaitu, 3-#'Ul'5 t11; $AUA "Istrinya berkata:'sungguh
mengherankan, apakah aht akan melahirkan anak padahal aka adalah

s e oran g p erempllgn 1vg'.' /2tt

2Eo Lrh. A s h-Shihhah (217 I 0).
28r (Qs. Huud lllJ:7z).
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Keduaz Firman Allah Ta'ala, 4SA1q,ilij6, "Mereka

berlrata: 'Demikianlah Tuhanmu memfirmankan ' ." Yeft<ni: para malaikat

itu berkata: apa-apa yang kami katakan dan sampaikan kepadamu adalah

firman dari Tuhanmq oleh karena itujanganlah e,ngkau mempertarryakannya-

Adapunjarak waktu antara kabar gembira yang disampaikan oleh

para malaikat itu hingga lahirnla putz Nabi Ibrahim adalah satu talnrn. Pada

saat itu Sarah benrsia 99 tatrun, dan belurn pematr melahirkan sebelumnya,

sedangkan Nabi Ibratrim telah mencapai usia 100 tahun, seperti yang telatr

kami sebutkan sebelumryra-

Makna dari firman Allah Ta'ala, A;fr$fri,it
"Sesungguhnya Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui."

Yakni, Allah Matra Bijaksana atas apa yang dilakukan oleh-Nya, dan Dia
juga Maha Mengetatrui akan maslatrat para harnba-Np.

t-r{,Tl ILSu 
ra h Adz-Dzaariyaat I



FirmanAllah:

. l-.C.1J)t 4..t ',q

li u)Wtit6e @6jtA 4 XY v; JE t
@y9 G'*tV'&i.;).@&i

15 6'uw"fi b W. A( u G'?G @'rt|;;J. ay
U.Ntv W K;S @'cilfr G #Jo e E G3

@d.'if et'ifibi,G
"Ibrahim bertanya: 'Apakah arusanmu haipara utusan?'

Mereka menjawab: 'Sesungguhnya lumi diutus kepada kaum

yang berdosa (kaum Luth). Agar Kamitimpalcan kepado

mereka batu-batu dari tanah yang (keras). Yong diundai di sisi

Tuhanmu untuk (membinasakan) orang4rrong yang nelanpaui
batas.' Lalu Kami keluarkan orong-orang ysng beriman yang

berada di negeri kaum Luth itu. Dan Kani tidak mendapati di
negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang

berserah dii Dan Kami tinggalkan pada negeri itu suatu

tanda bagi orang-orang yang ukat kepada silesa yang pedih.'

(Qs. Adz-Dzaariyaat [51] : 3l-37)

Dalam ayat-ayat ini dibatras beberapa masalatr:

Firman Allah Ta'ata, A;L-;i 4 5l;Lt t:ldv "Ibrahim

bertanya: 'Apakah urusanmu hai para utusan? '." Yakni, setelah Nabi

Ibrahim merasa yakin batrwa mereka benar-benar para malaikat yang diutus

Allah,yaitudenganmarglridrrykarkernbali anaksryi ngtelahdiparggatgryra

Tafsir A[ Qurthubi



dan dengan memberitahukan beliau tentang kabar yang sangat

mengge,nrbirakanny4 lalu unhrk me,ncairkan suasana beliau bertanla kepada

para malaikat itu: "Bagaimana kabar kalian? Dan adakatr kisah menarik

untuk diceritaka n?"'oyi# $fqliilifu "Mereka menjawab:

'sesungguhnya kami diutus kepada kaumyang berdosa (knum Luth)'."

Yalsd, kami diutrs olehAllahuntukmendatangi omng{rztrlgprg selaluberbuat

maksiat pada zaman Nabi Luth, dengan tujuan: g* 6i:b|* i.r!,
"Agar lrami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanahyang (keras)."

Yalcd, rurtuk menghukum mereka atas perbuatan mereka itu.

't#"Yang ditandai."Yalsi. batu-batu itu telah diberi tanda.

Ada yang mengatakan bahwa batu-batu itu diberi garis-garis yang

benvama hitam dan putih. Adajuga yang mengatakan bahwa batu-batu itu

diberi garis-garis pngbenrama hitam dan meratr. Adapulapng menafsirkan

balrwatandayangterlihatpadabattr-batuitutelatrdikenali sebagaibatu adzab.

Adajugayang menafsirkanbahwapada setiap batu itu terdapat

mma oralrg pngbotrak untrk dibinasakan ol*nya- Adapula png memfsiftan

batrwa pada batu-batu itu terdapat tanda se,lnacam stempel. Semua pendapat

ini telah kami uraikan pada tafsir suratr Huud2m.

Karena batu-batu itu telatr dipaintalrkan dan ditandai kepada siapa

merekaharus menimpakandiri mereka, makatidak ayal lagi, kemanapun

orang-orang itu pergi mereka tidak akan pemah bisa melarikan diri dari batu-

batuitu.

iX;'ry * Di sisi fithanmu." Yaleti,batu-batu itu telatr dipersiapkan

dan ditandai di sisi Tuhan untuk dilemparkan kepada yang berhak untuk

dilerrpar.

ze2 Sruah Huud ayat 82-83.



Diriwayatkan bahwa batu-batu itu bukanlah batu bias4 batu-batu

itu telah terlebih dahulu dipanggang dan dipanaskar di atas api neraka. Riwayat

ini disampaikan oleh Ibnu Zaid" Ia melar{utkan: batu-batu itulatr yang dimaksud

pada firmanAllah Ta'ala, h Gii+ @ gpt't"Dan Kami hujani

merelm dengan batu dari tanahyang terbakar" Seperti yang telah kami

j elaskan pada tafsir surah Huud.

Namun ulama lain berpendapat bahwa batu-batu itu adalah batu-

batu lang sama seperti 1lang kita lihat di sekeliling kit4 )aitu batu lal g terbuat

dari tanah png keras. Adapun terbakrnya bahr itu disebabkan oleh teriknya

panas matahari. Penegasan 1lang t€rdapat pada katima! * n "Dari tanah

yang (keras). " Adalah agar diketahui bahwa batu itu btrkan berasal daxi sungai

lang biasanlabertemperatur lebih dingin. Pendapat ini disampaikan olehAl

auEairi.

FirmanAllahTa'ala,A'l:nAyry'o€iGtL"LaluKami
keluarlcan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Luth

l'Ar. " Yakni, ketikaAllah hendak me,lnbinasakan kaum Lut[ orang-oftmg yang

berimandiantara*rpl6adiasingkarterlebihdahulu(aisetana*an), agaroftlng-

orang yang beriman tidak ikut punatr bersama orang-orang yang ingkar.

Keterangan ini diarnbil dari firmadllah SWT pada surah Huud, q\ f6
"Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengilatt-pengihtt

lcamu.'r28t

Firman Allah Ta' ala, Al,:; 6, ** p Q 6 G S tLi * Dan Kami

tidak mendapati di negeri itu, kecaali sebuah ntmah dari orang-orang

2ts (Qs. Huud I l]:81).

Tafsir A[ Qurthubi
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yang bers erah diri." Yakli, yang tersisa pada saat itu hanyalatr Nabi Luth

besertaputinya.

Sebenamla pada apt ini ada mudlwfyaigtidak disebutkan sebelum

kata y>i.,perkiraanmaknayang dimaksud adalah ahli baitin (penghuni

nrmatr), dan memang terkadarg peryrchrtan baitun qnriiJhmaknapenghmi

nxnah

Adapun kataY4padaayat ini adalah kata kiasan untuk makna

qaryah(pemukiman), walaupun tempat ke,lnb alnya dhamrr tersebut belum

disebutkan sebehnnnla, karcna malma itu telatr dipatrami melalui gaya bahasa

yang digunakm. Dan malsna ini juga dryat diketatui melalui alat sebelumnya,

yaitu: fuiri Ulql\ "sesungguhnya kami diutus kepada laum

yang berdosa (kaum Luth)J'Sangat jelas sekali bahwa suatu kaum pasti

tinggal di suatu pemukiman. Namun ada juga yang berpendapat bahwa

dhamir tersebut kembali kepada bentuk j arnak ( li>.
Adapun kata'r*z;!i dankata t**:i padakeduaayatdi atas

bermakna sama, penyebutan kata&*4rt bertujuan agar tidak ada

pengulangan kata saj4 seperti yangjuga terdapat pada firmanAllah Ta'ala,

fi &diS J;i5Jl-q "sesungguhnya hanyalah kepada Atlah atat

mengadulran kesusahan dan k'esedihanht.'484

Namun adajuga lang berpendapat batrwa kedua nama itu be'rbeda,

karena keislaman adalah ketundukan yang diperlihatkan secara zhatrit

sedangkan keimanan adalatr keyakinan di dalam hati. Dari itu dapat dianrbil

kesimpularU bahwa setiap mulonin pastilah seorang muslirn, tapi tidak setiap

muslim itu mulcnrin. Oleh karena rtu, pada alat yang pertama yang disebutkan

adalatr muhnin, karenamereka yang mukrrin pastilahjuga seorang muslim.

ra (Qs. Yursuf I I 2]:86).



Penjelasan selengkapnya mengenai hal ini telah kami uraikan pada surahAl

Baqar65"' dan surah-suratr lang lainnya.

Untuk lebih mempertegas perbedaannya, ada yatlain yang juga

berkaitan dengan hal ini, yaitu firmanAllah Ta'ala, t|t;,5p1ritgtl,

i.s,fi i. &.ii,y 4 * s G:nl t rl jt r;;i; Vl' i S * o, a n s - o r a n s
Arab B adui itu berknta :' Kami telah beriman'. Katakanlah : Kamu belum

beriman, tapi katakanlah 'kami telah tunduk', lcarena iman itu belum

masuk ke dalam hatimu.'286 Ayat ini menunjull<an bahwa keimanan dan

keislaman itu adalah dua hal pngberbeda Peftdam ini jugadiperkuat oleh

hadits mengenai malaikat Jibril, yang diriwayatkan di dalam S} ahih Muslim

dan kitab-kitab hadits lainnya, png telah kami sebutkan beberapa kali.

FirmanAfla]rTa'ala,dSeti:li'rt]6U.;|.'-;-t;W,Kj5,,Dan
Kami tinggallun pada negeri itu suatu tanda bagt orang-orang yang

tahtt lrepada siksa yang pedih." Yalai, dari kisah tersebut terdapat tanda

dan pelajaran rmtuk orang-orang ).ang hi&ry di zaman itu dan orang-orang

setelahmereka

Alat ini memiliki malara yurg sana seperti pada frmm Allah Ta' ah,

S#;A$."*t WvZ;i -urt'5 "Dan sesungguhnya Kami
tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orangyang

berakal.'287

BeberapaulamaberpendAd batrwatanda ng ditinggalkar adalatl

pertcarnpungan yangdibinasakm olehAllah. Beberapaulmra lain beryendryat

bahwa tanda tersebut adalatr batu-batu yang dilemparkan, karena batu-batu

2r5 Sr.uahAl Baqarah ayat E.
85 (Qs. Al Hujuraat [49]: l4).
2r7 (Qs. Al Anlcabuut [29] :35).

LTafsir 
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itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh'brang-orang yang taktrt akan silsa

yangpedih".

FirmanAllah:

S'rtt @,y # o?1 ;l) );nii \t lr; ; a;
"in& i,s_#rui6,G@t#'oi$ lvs 4Si

"Dan juga pada Musa (terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah)
kefika Kurni mengutusnya kepada Fir'aun dengan merubawa

mukjizat yang nyata Maka dia (Fir'aun) berpaling (dari inan)
bercama tentaranya, dan berkata: 'Dia adslah seorang tukang

sihir dau seorang gila' Maka Kami sihsu dia dan tentaranya

lalu Ksmi lcmparlean merelca ke dalam laat, sedang dia

melahukan pekerjaan yang tercelon

(Qs. Adz-D zaarty aat [5 I | : 3840)

Dalam tiga alxat ini dibahas beberapamasalah:

Firman All ah Ta' ata, $.5),jj " Dan juga pada Mus a.. " Yalsti,

pada kisah Nabi Musa juga terdapat pelajaran png ditinggalkan.

AI Farra' berpendryat, bahwa alat ini masih tutlrbung dengm firman

Allah Ta'ala, iu'-f,;ifi,ji "Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda

(lrelansaan Allah)."

"$i$"F'a

Firman Allatr Ta' ata, # &S'*t Ul';t;l \t " Ketitw Kami



mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mu$izat yang nyata."

Beberapa ulama berpendapat bahwa mukjizat yang dimaksud oleh ayat ini

adalatr tongkat Nabi Musa.

Beberapa ulama lainnyaberpendryatbatmamu\iizat yang dimaksud

adalah benrpa tongftat dan mu\iizat-mu(izat lain4ra.

Firman Allah SWT, $l *i *Uot o dia (Fir 'aun) berpaling

(dari iman) bersama tentaranya. " Ibnu Zaid menafsirkan, makna ayat ini

adalah: Fir'aun dan bala tentaranya me,nolak rmttrk beriman. Pendapat yang

hampir serupajuga disampaikan oleh Mujahid, ia menanrbalrkan: ada ayat

lain yang menyebutkan katarulm dengan makna yang tidak jauh berbeda,

yaitn firmanAllah SWT, *rt-Lf3iJ)a:t;:l "Atau lcalau alat dapat

berlindung kepada keluarga yang latat (tmtu alat lalatl(an).'zaa

Ibnu Abbas dan Qatadah me,nafsirkan: malcna dari kata biruloihi

pada ayat ini adalah "de,ngan kekuxannya". Dan adajuga png menafsirkan:

"seorang diri". SedangkanAlAl*rfasy menafsirkan kata ini dengan malara

"sisi tubuhnya", seperti yang disebutkan dengan maknanya langsung pada

firman Allah SWT, -*.Y.*6't'e-pi "Ia berpaling dan menjauhkan

diri.'28e

Makna yang terakhir ini juga disampaikan olehAl Muanij dan Al

Qusyairi, namunAl Qus1laid juga menanrbatrkan: maksud ungtapan makna

"sisi tubuhnya" adalfr mubalaghah (hiperbola) atas keberpalingan Fir' aun.

Al Jauhari menafsirkan bahwa maknanya adalatr "salah satu bagian

sisi tubuhnya yang paling kuat", yakni: Fir'aun berpaling bersama dengan

kekuatan dan pasukan yang dimilikiqa-

"t (Qs.Huud [11]:80).

"' (Qs. Fushshilat [ l]:5 1).

Ll{i,,r, o,r.,nuo,
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FirmanAllatr SWT, ';tfiii g; lt3'3*Dan berkata: 'Dia adalah

seorang tuftang sihir atau seorang gila'.u Kata au (atau) pada ayat ini

bermakna wa (dan), karenaFir'aur dan balatentaranyaitu mengatakan kedua

hal ini, bukan haqra salatr satunla saja Malma ini disampai}an olehAl Muarij

danAlFarra'.

Memang k ata auterkadang disebutkan unfuk malana "dan", dan

juga sebaliknya ,katawa jtga terkadang disebutkan untuk makna "atau".

contoh firmanAllatr SWT yang me,lryebutkan kata az untuk makla "dan"

salalr satunya adalah: (rrk I qtr& g ti " D an i anganl ah kamu ilati

orang yang berdosa dan orang yang ftafir di antara merelca.'2eo Darr

contoh firman Allah yang me,lryebutkan katawaunhrk makna "atau" salah

satunya adalah: 'gSi.,>;ii$r ,i-JJ,;' $ €+n61;5;it "Maka

kawinilah wanita-wanita (ain) yang kamu senangi: dua, tiga atau

empat.'ryt Dan pemrbatrasan mengenai hal ini telah disebutkan sebelumnla.

FirmanAllah SWT, ,ir5$rSUllg*Matra Kami siksa dia dan

tentaranya. " Yalsti, Allah akan me,mberi hukuman kepada mereka karena

mereka telatr lnrfurberpaling dari keimanal

'* is {' n'a,,-d,: "Lalu Kami lempar*an mere*a *e dalam

laut, s edang dia melalairan pekai aan yang tettela." Yangdimaksud orang

yang melakgkan perbuatan tercela disini adalah Fir'aun, yalari: Kami

lemparkan Fir' am bersama bda tentararryra ke lautan.

"o (QB.Al Insaan l7Q:2$.
zet (Qs. An-Nisaa' [4]:3).

Surah Adz-Dzaariyaat



FinnanAllah:

61 z,e u 3$u @'#t eJi & t:$i i) lG,u

@,FJKiil+$l*,
"Dan juga pada (kisah) Ad l@tika Kami kirimkan kepada

mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak

membiarkun saata pan yang dilandanya, melainkan

dijadikannya seperti serbah"

(Qs. Adz-Dzaariyaat l5\z ala2)

Mengenai dua ayat ini dibahas dua masalatr:

Pertama: Firman Allah SWT, '# g,ti * rtf:f\ )'6 ,g
"Dan juga pada (kisah) Ad ketil(a Kami kirimkan kepada mereka angin

yang membinasakan." Yalani, dan pada kisah kaum Ad juga terdapat tanda-

tanda KekuasaanAllatr bagi orang-omng ),ang mau merenunginy4 dimana

padawaktu ituAllah mengirimkan angin kepadamerek4 angin te,rsebut sama

sekali tidakberkawan dengan awan sebagai sebab dari turunnyahujan, tidak

juga dengan pepohonan sebagai sebab makanan. Angin tersebut bukanlatl

angin yang merrbawa rahmat bukanjuga angin yang mernbawa keberkahan,

dan bukan pula sebagai angn yang bermanfaat.

Apabila kat ^'di ini dilekatkan kepada seorang wanita, maka

artinya ia adalah seorang wanita yang rahimnya tidak subur dan tidak dapat

juga melahirkan (mandul).

B eberap a ulama b erpendapat bahwa malcna dari kata'S p ada

ayat ini adalatr angin selatan. Seperti yang diriwayatkan dari IbnuAbiDzi'b,

dari Al Harits bin Abdurratrmaru batrwa Nabi SAW pematr bersabda:

Irarsir at Qur$rubi I



'q'-pt .;at6)t
"Angin yang membinasakan adalah angin selatan."2e2

Muqatil berpendapat, maknanya adalah angin barat, seperti yang

diriwayatkan dalam kitab hadits shahih, battwa Nabi SAW pemah bersabda:

,-fiu3G Lqif, .$t L';
"Aku diberi kemenangan dengan bantuan angin yang

berhembus dari arah timuri sedangkan lcaum Ad dibinasakan

dengan angin yang berhembus dari barat.'ze3

Ibnu Abbas berpendapat, bahwa maknanya adalah angln yang

benrbatr arahnla- Ubaid bin Umair b€rpendryat, angin tersebut adalah sumber

dari keempat mata angirl dan yang diheurbuskan kepada kaumAd itu hanya

henrbusan kecil seperti hernbusan yarg dikelual<m dai hidung seekor banteng.

IbnuAbi Najih meriwayatkan dari Muj ahid, batrwa makra dari kata

aqiim adalatr angin timur. Wallahu a'lam.

Keduaz Firman Allah SWT, '.{L+ {l:l;r*i ,i} ,y 3ii C

.fry( "Angin itu tidak membiarkan suatu pun yang dilandanya,

mel ainlran dij adikanny a s ep erti s erbz&. " Makna dari kata r amiim adalah

sesuatu yang diremukkan atau dipecalrkan Kata ini biasaqa digunakan untuk

sebutan batang pohon yang sudatr sangat kering dan mudah sekali untuk

dihancnrka& kadang disebut dengan ramiim dan terkadang disebut dengan

hasyiim.

2e2 Riwayat ini disebutkan olehAth-Thabari dalam Jami'Al Bayan (2714, darj Al
Harits secara mauquf.

2e! Hadits ini adalah hzdits shahih, seperti yang sebelunmya telah kami sebutkan

periwayatannya.

Surah Adz-Dzaariyaat



IbnuAbbas menafsirkan, makna dari kalimat,.*ry( pada ayat ini

adalatr: seperti sesuatu yang srdah rryuh yang mudah sekali rnrtuk dihancurkan.

Makna yang samajuga disampaikan oleh Mujahid.

Qatadah menafsfukaq malcnarya adalah: sryerti tanrnan yang kering

lang diptjak oleh sesuatu. Abul Ali),ah danAs-Suddi mena$irkan: maknanya

adalah: seperti debu yang dihaluskan. Quthrub menafsiftaq makna dari kata

ramiim adalah serpihan-serpihan debu Yaman mena8irkm: mahan),a adalatr

sisa-sisa dari nrmput png dibuang bekas gigitan dari hewantemak, karenanya

bibir hewan-hewan tersebut terkadang disebut dengan kata al mirammah

(atat al marammah), dan terkadang disebut jug a dengan al miqammah.

Kata ramiin sendiri berasal dari kata rarnma, png awalnya

digunakan untuk menerangkan tulang belulang png telah rapuh" Bentuky''il

madhinya adalah ramm a, mudhari'nya yarimmu, mas hdamya immat an,

dan bentuk maf ' ulnya adalah ramiim.

Bentuk jamak dai rimmah adalah rimam atan rimaam, yffiE

maknarya adalah tularg-tulang yang rapuh.

Ada ayat lain yang serupa dengan ayat ini dan sekaligus juga

menjelaskanny4 yaitu firman Allah SwT, it:-i'.!u 
W ;\ ;i;r'S';f'rt$3 $1tsi* "Yang menghancarkan segala sesuatu dengan perintah

Tuhannya, malca jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali

(belras-bekas) tempat tinggal mereka."2% Yang juga telatr kami bahas

penafsirannya pada tafsir ayat tersebut.

2s (Qs. Al Ahqaaf [a6] :25).

Tafsir At Qurthubi t4



FirmanAllah:

& :i,* t# @ f b tr!!A i it\ s*,t;

1V 0, 1 ;,i"ei 6 @ 
-,t:H 

Wlir,:")i #'LG
@U{€A\.}(t15

"Dan pada (kisah) kaum Tsomud ketika dikatakan kepada

mereka, 'Bersenang-senanglah kama sampai suatu waleta.'

Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya,

lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya Maka

mereka sekali-kali tidok dapat bangun dan tidak pula

m e ndap at p ertolo ng an."

(Qs. Adz-D ztariY aait [5 I I : a345)

Dalam alat-ayat ini dibahas beberapa masalah:

FirmanAllah SWT, 5; ,g"Dan pada (kisah) kaum Tsamud.-"

yakni, pada kisah kaum tersebut juga ada pelajaran dan ayatbagtr orang-

orang )xang berakal.

,;. if i;*'aJ. k\1 "Ketika dikatakan kepada mereka,

'Bersenang-senanglah ftamu sampai suaht waktu'." yakni, pelajaran

tersebut adalah ketika dikatakan kepada mereka, nikmatilah hidup kamu

selama di dunia hingga waktu lang telah kami tentuka& ),aitu tigahari, s€perti

yang disebutkan pada suratr Huud, $:'-&'P-l;6';.1:i "Bersukn-

rialah lramu sekalian di ntmahmu selama tiga harL'2es

2'5 (Qs. Huud I l]:65).

[su 
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Namun beberapa ulama menafsirkan bahwa ada kata yang tidak

disebutkan sebelum tata'tfrj, prediksi kata tersebut adalah aslimuu

(berislamlah) atalu aaminnz (berimanlah), yakri: berimanlah kalian dan

nihnatilatr waktu kosong kamu hingga ajal menje,mput.

Firman Allah SwT, '6;l#1'lili *ua*a mereka bertatat

anglath terhadap perintah Tuhannya."Yakni, mereka mene,lrtang perintah

dari Atlah dan melanggar larangan-Np, frtu dengm meurbunuh onta yang

sehanrsnya mereka biarkan.

'o:HT lSrrlli'&,Ll6 "Lalu mereka disambar petir
sedang merelu melihatnya. " Yakti, mereka dibinasakan de,lrgan sambaran

petirhinggamati.

Beberapa ulama berpendapat bahwa malcna dari kata ii2r|ft lfu
alat ini adalah semuajenis adzab yang dapatmembinasakan: Seme,lrtaraAl

Husein bin Waqid menafsirkan batrwa setiap kata'zir*fr di dalmAl Qu' an

malamnyaadalah adzab.

Beberapa ulama membaca 11 1a'z'zr,Lfl ini menjad i ''.i:tfi
(menggantihxakatkasrahpadahuruf 'ainmernjadisulatnle6.Paraulama

yang berpendapat demikian antara lain adalatr Umarbin Khaththab, Harnid,

Ibnu Muhaishin, Mujatrid, danAl Kisa'i. Kata ini dianrbil dari sha'iqayury
maknanya adatah terj atuh tak berdaya, dimana benfulc mashdarnyaadalah

sha'qatanatattash'aaqan.Adrytnungkapansia'aqathumussamaamak,a

artinya adalatr langit telah menjadikan meneka tidak berrdayra yakni : mereka

disanrbar oleh halilintar. Kata ash-shaa'iqah jtgsa dryat bermaloa teriakan

2e6 Qira'ah ini ternisuk qira'ah sab'ah yang mutawafii sebagaimana tercantun
&lamAl lqna' (217 72),dan juga Taqrib An-Nasyr,h. 176.



seseorang ketika sedan gdradzab,seperti yang telatr kami bahas pada surah

AI Baqarah2eT dan suratr-surah yang lainnya.

Firman Allah SWT, iV u\..i'i"Zi (3 *MoL merel<a sekali-

tmli tidak dapat bangun." Beberapa ulama berpendapat bahwa makna dari

firman ini adalah: mereka tidak dapat bangkit lagi setelah itu. Sementara

beberapaulama lainnyamenafsirkan: merekatidakmampu rurtuk melepa,skan

diri dari adzab Allah atau menolaknl,4 dan merekajuga tidak mampu untuk

menahan diri dari silsaan tersebut. Seperti ketika seseorang me,ngung[apkan:

laa aquutnu lihaadza al amr, yang artinya aku tidak sanggup untuk

melakrftamla-

sedangkan IbnuAbbas menafsirkan batrwa makna dari firman ini

adatatr: jasad-jasad mereka telatr dipisahkaq dan yang tersisa hanyalatr ruh

dan nyawa mereka yang hanrs merasakan penyiksaan.

FirmanAll iltTa'ala, Ar?A$t( t1'9"Dan tidakpula mendapat

pertolongan"Yaloi, merekajugatidak d4atmencari pertolongan yang dapat

membantu mereka untuk melepaskan diri dari hukuman, ketika mereka

dibinasakan.

F'irmanAllah:

'try"t?'ibiti'i)

"Dan (Kami membinasalwn) lcaum Nuh sebelum itu.

Sesungguhnya mereka adalah kaam yangfasik"

(Qs. Adz-D z^ariy aut [51 | : aQ

b
'Jzi ,-; ?;i'rl'tv. u. 

,. tJ

2e? SurahAl Baqarah ayatl9.

Surah Adz-Dzaariyaat



Dalam alat ini dibahas saturnasalatr:

Firman Allatr SWT,'rl;l o, Cj iiS 
u D an (Kami membin as alwn)

kaum Nuh sebelum itu." Kataii daaaayatini dibaca oleh Hamzah, Al
Kisa' i, dan Abu Amru, menj adi gi ;iS @exrgarl ruafadh/barakat kas r ah

pada huruf mim)ze8,yang maknanya adalah: dan pada kisah kaumnya Nabi

Nuh juga terdapat pelajaran dan tandakehrasaanAllah.

Sedangkan para ulama lainryra membaca kata ini dengan nashab

(menggunakmharakatfathahpadahnruf mim),sebagaimaf 'uldaif il
yang tidak disebutkarU dan malcnanlamenjadi: dm Kmrijuga merrbinasakan

kaum Nabi Nuh.

Atau, bisa juga dihubungkan dengan dhamir hum pada kata
'&L:ri@yat$),danmaknaqramenjadi:laluKamibinasakanmereka(l<arlrn

Tsamud) dengan sarnbaran petir, dan IGmi binasakan juga kaum Nabi Nuh

sebelumitu

Atau, bisa juga dihubungkan dengan dhamir hum pada kata
'frn *5(ayat 40), dan maknanya menjadi: lalu Kami lemparkan mereka

(Fir'aun dan bala tentaranla) ke dalam laut dan kami lemparkanjuga kaum

NabiNuhsebelumitu.

Atau, bisa juga kataii ini menjadi maf'ul dauif ilyang tidak

disebutkan , danfi l/ tersebut adalahudzhtr (ingattah), yakni: dan ingatlatr

bagaimana kaum Nabi Nuh terdahulu.

2ea Qira'ah ini termasuk qira'ah sab'ah yan1 mutawatrr, sebagaimana tercantum
dalam Al lqna' (2n72),dan juga Taqib An-Nasyr,h. 17 6.



FirmanAllah:

@'otf'ii

t e,,3j {fil$S@bru; (,y *V,#5.;r:,tsi5
'fk ,i;tit:a, ,6:hcrj @ at'r#3 i$

"Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan

sesungguhnya Kami benar-benar meluaskannya Dan bumi itu

Kami hamparkary maka sebaik-baik yang menghampatkan

(adalah Kami). Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-

pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaranAllah."

(Qs. Adz-D zaariY arat l5\z a7 a9)

Mengenai tiga alat ini dibahas tigamasalatr:

pertama: Firman Allah SwT, 'tt i; ('y *\qfS.it:-tli't
"Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan

s esungguhnya Kami benar-benar meluaskannya." Setelah pad a ayat-ayat

sebelumnlaAllatr memaparkan tanda'tanda kelarasalur-Nya pada umat-umat

terdalrulrl m at apada ayatini Allah menj elaskan bahwa pada langit yang luas

itu juga terdapat tanda dan pelajaran, yang menunjukkan batrwa Pencipta

langit itu sangat sempurna dan mampu untuk melalcukan segala sesuatu.

Pembahasan tentang langit ini dapat dihubungkan dengan kisah dari kaum

Nabi Nulr, disebabkan oleh karena keduanya silma-sama merupakan tanda

kekuasaanAllah.

IbnuAbbas dan ulama lainryramenafsirkan, batrwa makna dari kata

7*L Ouda ayatini adalah kekuatan dan kekuasaan.



Sedangkan untuk kata'ori#,IbnuAbbas menafsirkan, bahwa

malananya adalah'lkmi Mampu untuk melalrukan segalanya". Beberapa

ulama lainnya menafsirkan, bahwa maknanya adalah: "Kami memiliki

keleluasaaq dan dengan menciptakan langit ataupun yang lainnya tidak akan

mempersempit Kami untuk melalnrkan yang lainnya". Ada juga yang

menafsirkan: 'Kami sunggutr sangat meluaskan rezeki bagi paramakhlulC', ini

adalah penafsiran lain dari IbnuAbbas.

Al Hasan menafsirkan: "Kami sungguh memiliki Kuasa untuk

melakukm 4papun". Pemafsiran lain dari Al Hasan menlrebutkan: "dan Kami

smgat mehraskan rezeki dengar menunnrkan hujar". SedangkmAdh-Dhahhak

me,nafsirkan, maknanya adalatr: "Kami akan mensejahterakan kalian", dan

dalil dari pendapat ini adalah maknadari kata er{l padafirmanAllah SWT,

,li6 yr-fi & "orong yang mampu menirut kemampuannya."zse

LaluAl Qutabi menafsirkan" makranya adalah: "Kami memiliki

keluasan unhrk paramakhluk Kami". Malcna-makna diatas tidak terlalujauh

berbeda" lain halnya dengan penafsiran beberapa ulama yang mengatakan

balrwa makna l*t" by ; adalatr:'l(ami j adikan diantara langit dan bumi

adakeluasan."

Al Jauhari mengatakan3@ : kata au a'a biasanya digrrnakan untuk

makna seseorang yang memiliki keluasan dan kekayaan, contohnya adalatr

yang disebutkan pada firmanAllah SWT, 'tt i; Gf, ,*rLLi;,J3.;Wi',
)akni, Kami Matra Kaya dan be,nar-benar mampu rmtuk melakukannya.

Menunrt kami, makna lang disampaikan olehAl Jauhari ini dapat

me,ncakup selunrh pendapat dari para ulama

D (Qs.Al Baqarah [2]:236).
30 Lih- lsi-s hihhah (311298).

Tafsir At Qurthubi t-rr.l



Keduar,Firman Allah SwT, 6t\iJt ;Zg W-i:1 ;fi$6 "Don

bumi itu Kami hamparkan; mala sebaik-baik yang menghamparkan

(adalah Kami)." Yalr;rri. Allatr telah mernbentangkan dan menghamparkan

bumi di atas ar, seperti layaknya seseorang yang membe,lrtangtcan tempat

tidunryra BetapaAllah adalahlaryt€Itaikdalamhal ini afadingkan siapapun

Y*ata mahida mahdanbiasanya dilekatkan pada kata tempat tidur

(mahidat at firasy), malanan5na adalatr menggelar atau me,rnbentangkannla.

Sedangkan apabila kata tersebut dilekatkan pada suatu perkara (tamhiid al

wn"utr),makamaknanya adalatr me,lryelesaikan atau memperbaikinya

Ketiga':, Firman Allah SwT, '!.g *:;G'r\L z[] h u't
,O:!'ii 

.*O"n segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya

lamu mengingat akan kebesaran Allah." Yalali, Allah me'nciptakan segala

sesuatunya dua macam atau duaj enis png be,lbeda Ibnu Zaid me'lrgatakan:

misalnya adalah laki-laki dan perempuan, manis dan masam, dan lain

sebagainla-

Mujahid mengatakan bahwa contoh dari ciptaan Allah yang

berpasang-pasangan itu adalah: lakilaki dan perempuan, langrt dan bumi,

matahari dan bulan, siang dan malam, cahala dan kegelaparU tanah datar dan

pegunungan, jin dan manusia, kebaikan dan keburukan, pagl dan sore, dan

segala sesuafir yang berbeda-beda j enisny4 riNany4 wamanyq bauny4 atau

suaranya. Yakni, Kami jadikan itu seperti ini, sebagai bukti kekuasaan Kami,

dan siryapun )ang mampu me,lrciptakan semua ifu makapastilah akan mnmpu

pula unhrk mengulangi penciptaannya-

Ulama lain menafsirkan: maksud dari firman Allah SWT,

cji.':5 C.iiL, 6, P Uj " D an s egala s esuatu Kami ciptakan berp as ang-

pas angan," adalah: agar para makhluk mengetatrui bahwa yang menciptakan

merekaberpasang-pasangan itu adalatl Satu, Esa, dan tidak berpasangan.



Oleh karena itu, Ia tidak dapat disifati dengan gerak atau diam, cahaya atau

kegelapan, duduk atau berdiri, permulaan atau pe,nutupan, karena Ia adalah

Tunggal, dan tidak ada yang serupa dengan-Nya, la berfirman:
n,-)p -N d "Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia."3ol

FirmanAllah:

fi E ii;i{; eU i*L; S ;t f' ptr,b'
u1ifi jtu.iry'ir 

@ U r* 14 K a)}n Q:t
"-y 1Lr;i 6 Lr#if yt" UE $y gi| G r*
fsi @ pa all-!,fP 3-a @ 6rLGl-i i ",5

@3"rfr'eefiilt'olt
$Maka segeralah lccmbali lwpada (menaati) Allah.

Sesungguhnya aku seorang pemberiperingatan yang nyata

dariAllah antukmu. Dan janganlah kamu mengadakantuhan
yang lain di samping AUaIL Sesungguhnya aka seorang

pem b eri pering atan yang nyata dari Allah untukm u.

Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada

orang-orang yong sebelum tnereka, melainkan mereka

mengatakan: 'fa adalah seorang tukang sihir atou orang gila-'
Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikotakon

itu. Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.

30' (Qs. Asy-Syuuraa la2l: l\.
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Maka berpalingtah kamu dari meteka, dan kamu sekali-kali

tidak tercela Dan tetaplah m,emberi peringatan, karena

sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang

yang beriman."

(Qs. Adz-D zaarry arat [51 | : 50-55)

Dalam apt-ayat ini dibalras lima masalah:

pertama: Firman Altah SwT, ryilSqX;ig rllliY
*Maka segeralah trembali kepada (menaati) Allah. Sesungguhnya alat

seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untulonu." Setelah

pada ayat-ayat sebelumnya disebutkan bagaimana para umat terdatrulu

mendustai utusan-utusanAllatr yang kemudian dibinasakan, maka pada ayat

iniAllatr memberitatrukan kepadaNabi SAW rmtuk memperingatkan kepada

umatbeliar:, agartidakterjadi hal yang senpa denganmerekaAllahberfirman

kepada Rasul-Nya: wahai Muhammad, katakanlah kepada merekayarlg

menjadi kaummu,'wilsU X ;ig rlti-rhi "Maka segeralah

lcembali kepada (menaati) Allah. Sesungguhnya alru seorang pemberi

peringatan yang nyata dari Allah untulonu." Yakni, kembalilah dari

perbuatan maksiat kepada ketaatan.

IbnuAbbas menafsirkan, bahwa makna dari firman ini adalah:

kerrbalilatr kepadaAllatr de,ngan bertobat dari dosa-dosa kamu.

Sebuatr riwalat lain dari Ibnu Abbas menyebutkan malara yang lairl

yaitu: ke,lnbalilahkepadaAllatr dari pe,rbuatan dosa dantaatilatr segalatitah-

Nya.

Muhammad bin Abdullah bin Amru bin Utsman bin Affan

menaftirkarr batrwamakna dari firmanAllah SWT, {t il'ftyi Aalan: pergilatr

kaliankekotaMakkah.

@



Al Husein binAl Fadbl me,naftirkan: Hindarilah segala perbuatan

yang dilakukan bukan karenaAllal\ karena barangsiapa yang melakukan

sesuatu lcarena selainAllah pasti akanmenerimahukmarurya-

Abu BakarAl Warraq menaftirkm: Uerpatinghn dai perbuatan yang

menaati syetan kepada perbuatm yang menaati Allah"

Al JtmaidmenaGfukan qrctm ihmeng4iakkaliml*.6.kebatilaq

oleh karena itu kerrbalilatr kalian kepadaAllah png dryat meqiauhi kalian

dari syetan dan kebatilan.

DanNunAl Mshri mena&irh: Uerpatindahkalimdai kebodohan

menuju pengetatruan dan dari kelafuran (nlkmat-Np) meirqiu pensyukuran

(atas karunia-Nya).

Amru bin Utman mena8irkan: berpalinglah dri diri kalian sendiri

kepada Tuhanmu. Pada penafsiran lain ia mengatakan: kembalilah kqada
perbuafan te,rdatulu kalian png dapat mendekafkan diri kepadaAllab dan

janganlah kalian hanyabersandar kepada goakan saja

Salral binAbdullah mena$irkm: berpalinglahdai yang selainAllah

kepadaAllah.

Aiy'$3i A "sesungguhnya ahr seorang pemberi

peringatan yang nyata dari Allah unfiilou." Yalsi, alcu memperingatkan

kalian akan hukuman atas kekufuran danperbuatan malsiat yang kalian

lakukan.

KeduazFirman Allah swT, 4 SS A ;r, W! ifr '{iE $i

A i* " Danjanganlah kamu mengadakan tuhan yang lain di samping

Allah. Sesungguhnya aht seorang petnberi peringatan yang nyata dari

Allah untulomr." Yakrti, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad,

sslagai seorang pernberi peringptan, unfuk mengatakan hal itu kepada selunrtr



mmusia.

IbnuAbbas memafsirkm, ?t'. Ql lfr '{ i i';i 75 " Dani anganlah

lramu mengadakan tuhan yang lain di samping Allah." Titatr pada ayat ini

bukanlatr ditujukan kepadaNabi SAW saja, namun jugakepada seluruh

maklrluk-Nya . A iy q,*l Apkni: Allah memperingatkan manusia

untuk menghadapi Muhammad dan para pembelanya apabila mereka

mempemekutukan-Nya.

Ketisa:FirmmAllah SwI $1 9:J|3 i r#,rr'u;fr i,V U; il
Ltlliiyt-irl(l "D"mikianlah tidak seorang rasul pun yang datang

kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka

mengatalran: 'Ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila '."Ayat ini

menrpakan obat dari gundah gulana yarg dirasakan oleh Nabi SAIM, dimana

Nabi SAW kala itu merasa sedikit kecewa terhadap kaurnnya yang

mendustakannya, seakan ayat ini mengatakan: sebagaimana kaunrnu telah

mendustakanmu dan me,ncacimu dengan mengatakan bahwa kamu adalatl

seorang penyihir atau seorang yang tidak waras, ketahuilatr bahwa Nabi-

Nabi dan Rasul-Rasul png diutusAllah kepadaumatryamasing-masingjuga

mendapat perlakuan yang sam4 mereka didustakan oleh umat mereka dan

dicaci dengan cacian ),ang sama

Hunrf /ra/pada kata i)).,K dapat diprediksikan menempati posisi

nashab,sebagai badal dari maf 'ul padakalimat sebelumnya. Perkiraan

makna png dimaksud adalatr: undzirukum indzaaran ka indzaari man

taqaddamanii minarrusul alladziina andzaruu qaumahum (aku

memperingatkmkmru seperti peringatatyutg disaryaikm olehRasul-Rasul

sebelumku yang memperingatkan kaumnya Atau kata tersebut juga dapat

diprediksikan me,nenrpati poisi rafa',s&agat khabar.Perkiraan malcna png

dimaksud adalatr: Al amrtt kadzalik,keadaannya seperti itu, yalsd seperti

fr*l LSu 
rah Adz-Dzaariyaat l



)Nang pertam4 dimana yang pertama adalah mernbuat takut para penentang

yang berbuat rnaksial dan yaqg kedua adalah me,mbuat takut orang yang

berbuatkemuqrikan"

Beberqa' rlama lain berpendryt, bahurapada l1ila E' it terdapat

waqaf Qtenrgherrnan bacaan), dan melrnamla adalah:'begitu pula latr yang

dialani oleh Ya'qub dan para Nabi yang laimS/a"

Kunpm,FirmanAtlah SWI, q$l.i ",4pkah maeka satins

berpesan tentang apa yang dikatakan r'tu " Yakni, apakah orang-orang

dari loum ngtadahuluberpesank@ak umsctelahnlauntukmelakukan

pendustaaq atau apakah mer*a telah b€rs4akat sq€rti itu?

fi:riuf alif@aW'rA.$ b€rfimgsi untuk meagdspresilan rasa

talqiub peocelaa& atarpun sindiran

A;b(-!;l?','. "sebenarnya mereka adalah kaum yang
melampaui batas." Yahti, sebenamya mercka itu tidakberpesan satu sama

lain atau tidak menyepakati apapuq mercka itu hanya senrpa datan hal

kesesatan, pitu ffiuat kafir dan melampaui batas.

Kelima: Firman Allah SWT, ;i*,11U'rrr-i'A -Malca

berpalinglah lamu dari merclca, dan lumu sekali-kali tidak tercela."

Yakni, biarkanlah mereka begitu, Allah tidak akan menyalatrkanmu apabila

mereka tetap s€perti itu" lorena kamu telatr melakukan apa png hanrs kamu

lakuka& )aitu menlampaikan risalah ihr kepada mereka-

Kemtrdian alat telsebut dinasal* oleh ayat selarjufrrp, yaitu firman

Allah SWT, s-rr"'j:fi U Afi;ltltyf.ts "Dan tetaplah memberi

peringatan, lrarcna sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-

orangyang berinan."

Tafsir A[ Qurthubi trD



Ada pula yang berpendapat batrwa yang menghapus ayat tersebut

adalah ayat yang mewaj ibkan unhrk b€rj ihad3@.

Adapun pendapat yang paling diunggulkan adalah pendapatAdh-

Dhahtrak, karena Nabi SAW telatr diperintatrkan untuk memberikan

mau' izhah yang baik kepada mereka.

Mujahid menafsirkan: makna dari firmanAllah SWT, 'f* i,F
adalah: berpalinglah dari mereka

; i,- *tiU, maksu&ryaAllah tidak akm menyalalrkan kanu atas

kelorangrunu

;/i5, matsuanya dan ingatkmlatr mereka dengan nasehat'

3r.rr'/Jl 'gy U'll3Ji, maksudnya karena nasehat itu akan

bergunabagi orang-ofiIng yang kriman.

Qatadatr menafsirkan: fi5, -rk uarrp dan ingatkanlatr mereka

dengan Al Qur' n tsi.ifl'Oy, maksudnl"a karena nasehat denganAl Qrn' an

itu. ()*|fSSJ, maksudnr akan me,nrberi malrfaat bagi orang-orang

ngberimar

Lalu ada juga png menafsirtarl batrwa makna alat di atas adalah:

ingatkanlatr merekame,lrgsnai hukuman ng akan dib€rikan ke,padamereka

dan ingatkanlatr mereka tentmghari pembalasan.

Adryun perryebrrtm mmfaat haqa bagi orang-orang png beriman

saj a secra llnrsus, krena memmg moekalatr yang akan mengunbil faedatt

dri nasehat de peringtm.

3@ Pendapat yang menyebutkan bahwa ayat diatas telah dihapus adalah pendapat

yang sangat lemah, karena kedua ayat tersebut tidak bertelrtangan sama sekali, dimana

rnakna ayat diatas adalah: berpalinglah karnr dari perdebatan dengan mereka, karena

hujiah itu telah dijelaslon ke,pada mercka. Hal ini tidak menutupi perinah rmt* berjihad.

tnl



flrmrnAlrh:

,; e i"iu@9r{*I.{rrri'; $ii,attc3
ffit{ofryti'ffriifr ,\'ofryt i'X;i $t @ o#- ctl i,rlus o::> -r'->
yt'f+€lvit?i #t Jr; |jttrfi;ert$t, g bLrt

?.

ofr *;ari';iLAitl'li
@tAtJb;

"Dan Aku tidok mencQfiolrun jiil dan manusia melainleon

supaya merelca menyembah-Ku Aku frdth menghendaki rezeki

sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki sapaya

m ere ka m em b eri Aku makan Sesunggahnya Allah Diuloh
Maha Pemberi rezeki Yang Mempanyoi Kekaatan bgi Sangat

Kokoh. Maka sesungguhnya antuk orang-orang lolim ada

bahagian 6iksa) seperti bahagian teman-teman merelca

(dahulu); malca janganlah mereka meminta kcpada-Ka

menyegeraleannyo. Malca kecelnkaanlah bagi orang4rrang
yang lcafi, pada hari yong diancanlun kepada mereleo.'

(Qs. Adz'DzaeriYaat [5f l : 56-60)

Mengenai ayat-a1at ini dibahas beberapa masalah:

Fimran Altah swr, tpifi.$l d{tS l}i ilL t13 "Dan Ahr

tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya meyeka

menya nbah-Ku." Bebr,rqa ulama berpendapat bahwa apt ini hanya k*rusus

mengenai orang yang telatr diketatrui oleh Ilmu Allah bahwa ia pasti akan

menyembah-Nya, oleh kare,na itu ayat ini menggruralcan lafazh yang umum

Tafsir A[ Qurthubi @



dengan makna yang ltrusus. Perkiraan makna yang dimaksud adalah: tidak

Aku ciptakanpenduduk surga darijin dan mansiakecuali unhrk menyembah-

Ku.

Al Qusfiri mengatakan: alat ini pastilatr dimasuki oleh nkhs his h

(pengkhsusan atau pernbatasan), karena tidak munglcin omng-orang gila dan

anak-anak kecil diperintahkan untuk beribadalU hingga mereka memiliki

keinginan sendiri untuk beribadah. Allah SWT juga telah berfirman,

r{s {) 3; (r* rliJ.d'ri -rz:,'5 "Dan sesungguhnva Kami

jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari iin dan

manusia.'aB Semelrtara orang-orang )ang memag diciptakan unttrk mengisi

neraka Jatrannam te,lrtu sajatidak mungkin diciptakanjuga untuk beribadalU

oleh karena itu ayat diatas kemrmglinan besar dimaksudkan kepada orang-

orang yang beriman saj a. Hal ini $una persis seperti yang disebutkan dalam

firman Allah SWT, Lr,4t;\,1V *Orong'orang Arab badui itu

berlrata :' Kami telah beriman'.'ry Dimana tidak sernua orangArab badui

me,lrgatakanmerekatelahberimaA harya sebagianmrekayang mengatakan

hal itu. Pendapat ini disampaikan oleh Adh-Dhahhalq Al Kalbi, Al Farra' ,

danAl Qutabi.

Pendapat ini diperkuat oleh qira' ah yamrg drbaca oleh Abdullah,

yaitu: wamaa khalaqtu al jinnawal insa minal mu'minin illa liya'budun

(dan tidah Aku ciptakan jin dan manusia dari golongan orang-orang yang

beriman, kecuali untuk menyerrbatrKu).

Ali binAbi Thalib menafsirkan, makna ayat di atas adalah: tidak

ahr ciptakmjindmrnanusiakcrrali akuperintahkmmertkauntrkberibadah.

Pendryat inilatr yarg dij adikan sandran oleh Az-$iaj, ia meirambahhm:

36 (Qs. Al A'raaf l7l:17 9).

'8 (Qs.Al Hujuraat [a9]:la).



hal ini dituniulftan oleh firmanAllah swr, tGsell;3H.\altu-,
"Padahal mercka hanya disurtth menyembah fuhan yang Esa.,,3os

Apabila dilcatakan: bagirnaa mungkin ada manusia png berbuat

kafir kepadaAllah padahd merdo diciphkm unhrk bersaksi atas ke-Tirhanan-

Nya dan tunduk kepada perintah dan kehendak-Nya?

Dijawab: Mereka memang harus tunduk kepada takdir yang
ditetapkan atas merek4 l<ar€rra takdir merelo pasti akan terjadi dan mereka
tidak akrr mungfuin mmrpu rmhrt< mengbindar dfiiqra Mends hmla berbuat

lCIfir pada pe6uatan png diperintahkan kepada merdra sedanglan tunduk
kepada takdir-Nya itu tidak dapat dihindari.

sebuah riwayat dari lbnuAbbas yang dise'npaika'l oletrAli binAbi
Thalhatr manpbutkarl malma dai fimrarAllatr SWf, isp'.fje. 1f MelaUkan
supaya mercka menyembah-Ku." Adalah: melainkan agar meneka mau
beribadah dengan sukarela atarryun terpaksa sementara mereka png
melakukannya secaraterpaksa itu adalah orang-orurg y'ang diperbuatnya

dilihat oleh oraqg laiq tidak mUlak hm1'a kil€oaAllah SItrT.

Mujahid me,nafsirkan, bahwa makna firman tcrsebut adalatr:

'Melainkan untuk mengenal-Kul'. Pendryat ini mengundang komentar dari

Ats-Tsa'labi, iamengatakan: pendapat Mujatrid sangubaik sekali, alasanqaa

karcna memang apabilaAllah tidak menciptakan mereka maka tenhr mere&a

tidak akan mengetahui keberadaan-Nya dan keesaan-Nya- Dalil yang dapat

memperkuatpenasiranini adalah firmanAflatr swT,'JiiE il 4L 4s
ffi ilrii "Dan sungguhjika kamu benanya kepada mereka: Siapakah
yang menciptalcnn merelca, niscaya mercka menjawab: Allah.,86 Juga

firmanAllahs!\r, 1iii W ilrri in$iyr,.ifidg ;4L otS

16 (Qs. At-Taubah [9]:31).
rG (Qs. Az.Zrlfinrf [a3] :87).

@



LllJ ,,Dan sungguh jitra tramu tanyakan lcepada merela: 'Siapalcah

yang menciptakan tangit dan bumi?" niscaya mereka akan menjawab:

'semuanya diciptakan oleh yang Maha Perkasa lagi Maha

Mengetahui'.'ao7 Dan ayat-ayat lainqra yang serupa maknanya.

Sebuah riwayat lain dari Mujatrid yang menafsirkan ayat ini

menyebutkan, batrwa makna dari kalimat tersebut adalah: melainkan agar

Aku dapat memerintahkan dan melarang mereka

zaid binAslarn me,lrafsirkaru maksud dari firman tersebut adalah

mengenai kesengsaramdark$ahagiamyargdiciptakmunhrkjindarmantsia

sebelumnla, yakni moeka lang akan merasalcan kebatragiaan di aktrirat nanti

adalah memang diciptakan untuk beribadab, sedangkan mereka yang akan

merasakan kesengsaraan di aktrirat nanti adalatr jin dan manusia yang

diciptakan senang berbtrat maksiat.

Sebuah riwayat lain dari Al Kalbi yang menafsirkan ayat ini

menyebutkan, bahwa maknanya adalatr: melainkan agar mereka dapat

mengesakan Akq dimana omng-orang png berimar akan mengesalcanAku

pada saat se,nang ataupun s€,ngsar4 sedangkan orang-orang png kafir hanfa

mengesakanAlu pada saat mereka kesulitan saj4 tidak pada saat mereka

mendapatkan kesenangan. Hal ini ditunjul&an pada firman Allah SWT,

';ry fr ',t-\'t;i i'; s ,ifr€ t; # rly *Dan apabita merctw ditamun

ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah, dengan

memurnilran lret aat an kep ada-Nya.'not

Ikrimah menafsirkan, makranya adalah: melainkan hanya untuk

meiryenrbah-Ku dan taat kepada-Ku, agarAku dapat me,lnberikan pahala

bagi siapa saja yarrg rajin beribadah danAku akan menghukum bagi siapa

u 
1qs. az-Zuktnrf [a3] :9).

36 (Qs. Luqrraan [31]:32).
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sajapngingkar.

Adajugapngmeoa$fukmbahwamalstr Jaaadalah: melainkan aku

meminta mereka untuk me,nyerrbatr-Ku. Sementara makna-makna yang

disebutkan ini tidak jautl b€rbed4 dimana kata' abada adalatr menyetnbah,

dan makna awal dari' uhdgnh (mqersembah) adalah tunduk dan patuh

terhadap yang diserrbah. Sedangkanmakna dari lcatata'bid, i'tibaad dan

istib' aad adalatr menundtrldcan atau me,ngambil seseorang rmtuk dijadikan

hamba- Kara ibadahmaknanya adalatr taat, adapun ta'abkd &anyaadalah

melaksanalon p€ribadatar

Oldr lor€na itl nukna ututa unnrk kata or3*l paOa tnnm diatas

adalatr: 4gar mereka tunduk, parub dan melakukm p€ribadatan"

Firman Allah SwT, t t:rli$ 
"g1659l; 

S;-'*rl7 
*en

tidak menghendaW rezeki sedikit pun dari merela dan Ahr tidak

menghendaki supaya mereka memberi Aht nukan " kata i:E padrayat

ini berposisi sebagai sft ilah, dan maknaa)tat ini adalatr: Allah tidak butuh

untuk dib€dlcm apa-pa, lor€naA[ah scodiri adalahYalg lvlatta Memberikan

dan Yang lvlaha Pemberi rezeki.

IbnuAbbas dmAbuAl Jarza meoa$irkan, rnalsta finnan ini adatah:

Allah tidalc menghendaki merdo ufirk m€mkikan rez*i kqada diri merdra

semdiri, dan tidak pula unhrk me,lnberi makan.

Adajuga yang berpendapat batrwa malaranya adalah: Allah tidak

menghendaki mereka untuk merrberi rezeki kepada harrrbaAllah png lain,

dan tidak j uga untuk me,rnberi makan kepada mereka.

FirmanAllah swr, ffi;{fl isbf:1i i ffr4"sesungguhnya

Altah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kehtatan lagi



Sangat Kolcoi." Makna dari kata iyi$ adalatr sangat teramat kuat sekali.

I(;rra b$1i aAanoleh Ibnu Muhaishin dan beberapa ulama lainnya

dengan U !}V or-ro*rq(dengan menggunakan bufiikfa' ilbiasa)3o. Adapun

kata igy,Tl dibaca oleh Al .Nmasy, Yahya bin Watstsab, dan An-Nakha' i

de,ngan bac un, tbV ol matiini de,ngan menggunak mj arr Qntakat lcasrah

pada huruf nunf"o,sebagai na' at (sifat)dari kata a5ili. S"a"rrgk* alasan

jnmlnn ulama merrbaca kata ini dengan menggUnalcan rafa' Qtuak at dhartmah

padahuruf nzz)disebabkankatatersebutadalahna'atdarikatab$1i,^tu"

na' at dail<ata3'5, atau seb agar khabar dari mubt ada' yang tidak disebutkan,

atau sebagai na'at dai isim inna, atan sebagai khabar yang disebutkan

setelahHtabar.

Al Farra' me,ngatakan: sebenamyabentuk dari kata #t paaa

ayat ini hanrsnya adalatr'o$Vo\ 
^otiinah(dengan 

menggrrnakan hunrf ra'

marbuthah), namun )rang digunakat disini adalah bentuk mudzakkar,lgrena

de,ngan menggunakan benttrk mudzakkar maka kata ini lebih bermakna

sesuatu yang pasti, tere,lrcan4 dan smgat kencang.

Contoh ayat-ayatlain yang senrpa pertrbatran bentuknya dengan

ayat ini diantaralain adalah firmanAllah SWT, '-*.; i,,6 ,#"Orang-
orang yang telah sampai kepadanya larangan dari fiihanfl)'a.'n" Yang

sehanrsnya digrrnakan disini adalatr wa' zhun (ywgberbentuk rl udzal*ar).

Juga firmanAllah SWT, \;*:ttf,y A.fr Lb"Dan satu sttara keras

yang mengguntur menimpa orang-orang yang zhalim i14.'at2 Yang

s Qira'ah dengan b€ntuk/a'r, tcrscbut biasa tidak t€rmasuk qira'ah sab'ah yang
mutawatir.

tto Qira'ah yang mengguakan jan i$juga tidak tcrrnasuk qira'ah sab'ah yarrg

mutawatir.
ItI 

1qs. Al Baqarah [2]:275).
Itz 

1qs. Hutd I l]:67).
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sehanrsryra digunakan pada alat ini adalatr ash-shiyaah atau, ash-shaut gang

b erbenhrk zn udz a k*ar).

FirmanAlahswT,.6e1y;i j$(]tlr:ibaiu,'e,ly*u"fu
sesungguhnya untuk orang-orang lalim ada bahagian (siksa) seperti

bahagian teman-teman mereka (dahulu)." Yakni, para penduduk kota

Makkah yang kafir merniliki bagian tersendiri *611 disiksa sepe,rti halnla

bagan yang dimiliki oleh orang-orang kafirFda umat terrdahulu

Ib,nuAlArabi mengatakan: maloa awal datkata dzaruafi menurut

etimologi bahasa adalatr: timba yang sangat besar, dimana orang-orang

terdahulu terbiasa untuk mengambil air dalamjumlah yangbesar lalu dibagi-

bagikan perbagian di timba-timba tersebut, dan setiap timba @nap dzmub)

dimiliki olehtiaptip masyarakat disma

Al Jauturi me,ngatakad t3 
: Wa dzannbdryat bermakna ekor kuda

p4g sangat panj ang atar l&a\lrata, dzorwb juga d+at bennalnra b"g.rU

l<at^ dzanubjuga dapat b€,rmalsra drging terd4at pada bokong ses€orm&

daal*ata dznwb jaga dryat bermalna timba yang terisi pe,ntrh dengan air.

Ibnu As-Sikftit mengatakan : l<ata dzanurD bermalma timba yang

terisi de,ngan air yang hampir penuh namun kata ini tidak digunakan pada

timba yang kosong png tidak terisi dengan air. Kata dzanuub ini dapat

digunakan dalam be,nn;Ir.. mudzaklar dan dryatjuga digunakan dalam bentuk

mu' annats. Bentuk j amak dari kata ini adalah adznibah, apabila tidak terlalu

banyd dan apabilajumlalrryra sangat banpk maka bentukj amaknya adalatt

dzanaa'fD, seperti halnya kata qaluush yurg bentuk jamalatya adalah

qalaa'ish.

! 13 Lih. lsft -s hihhah ( 1/l 28).



Fimran Allah SWT, oj#$.ii *Moko 
ianganlah mereka

meminta lrepada-Ku menyegerakannya." Yalrri, sehanrsnya mereka tidak

meminta adzab tersebut untuk dijatuhkankepadamereka de,ngan segera- Hal

ini berkaitan dengan perkataan mereka ke,pada Nabi SAW, V'+ qdy
og#r&& o! 

*Maka datanglcanlah adzab yang kamu ancatnkan

lrepada twmi jika kamu termasuk orang-orang yang benar'nra

Lalu ditunnrkanlatr rya yarg diharykm oleh paapendrduk Maklratl

lmg kafr itu, yaitr keflramereka dip€rternftm dengmpasukflI kann muslimin

langjumlatrrlajautr lebih sedikit di bandingkan pasukan mer,eka di perang

Badar. Disegerakanlahpelrrbalasantertrad4maekaitudanterlaksanakanlatr

j anj i Allalr. Bukan hanya itq merekajuga akan menerim a adzab yangsangat

pedih di aktrirat nanti, adzab yang tidak akan tertrenti atau habis, adz.ab yarlrg

tidak beftatas atau berhujung mereka akan disiksa untuk selama-lamanya-

I rr 
1qs. Al A raaf l7l:7 0').

*,1a
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STIRAHAIII-TIII]TJR

Para imam meriwayatkan dari Jubair bin Muttr' im RA, dia bedcata

'B,asulullatr SAW membaca suratr Ath-Thuur pada shalat Maghrib." (HR.

Munafaq 'alaih)tts

3t5 HR Al Bukhari dalam pembahasan tenhng adzan" bab: Membaca Ayat dengan

Suara Keras pada waktu (Shalat) Maghrib, dan Muslim dalam pembahasan tentang

shalat, bab: Bacaan pada Waktu Shalat Shubuh dan Shalat Maghrib. Lih. Al-Lu'lu' wa

Al Marjan(llll2).
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F) *fi{r*,
FirmanAllah:

,#6 @p ii A WF: 7s; A r.rwis

'q A .,rlrii rt @ Afr at :.f6 @ uiz:Tt

@pts crr,:itl 6 &"i,x;at'b
uDemi buhit, dan Kitab yang ditttlis, pada lcmbaran yong

terbaha dan demi Bainlmokmar, dan uap yang ditinggilcan

(langit), don laut yang di dolorr. tanahnya do rpt'
sesungguhnya odzlb Tuhailmu postitctidt, frdak seotang pan

yong fupu menoloknltou
(Q,s. Ath-Thuur [52] : f{)

FirmadllahswT, .rjJV . trirt adalahnamas$uatrgrrnungpng

padan)ra Allatt SWT berfirman kepada Musa. Allah SWT bersumpatr

dengannya sebagai pemuliaan baginlaa dan mengingatkan akan tanda-tanda

pngadapadanya.

Thur adalatr salatr safir grrnurg surga- Isrna'il bin Istrak meriwalatkarq

katanya: Isma'il binAbi Uwais menceritakan kepada karni, katanp: Katsir

binAbdullah binAmru binAufmenceritakan kepada kami, dari kakeknya

balrwa dia berkat4 "Rasulullah SAW bersabda, 'Ada empat gunung

-dunia- yang termasuk gunung-gunung surga, ada empat sungai

Tafsir Al Qurthubi



-dunia- yang termasuk sungai-sungai surga dan ada empat -orang'

orang yang ilai dalam peperangan 4unia- yang termasuk -ahli- surga.'

Ada yang bertaqra,'Gunung-gunung apa itu?.' Beliau menjawab,

'Gunutg Uhud yang mencintai kita dan kita pun mencintainya, Thur

adalah' salah satu gunung dart gunung-gunung surga, Lubnan adalah

salah satu gunung dari gunung-gunung sutga dan Judi adalah salah

satu gunung dari gunung-gunung surga (al hadiits)'."316 K^mi telah

me,nyebutkan hadits ini secara lenglcap dalan At-Tadzkirah.

Mujatridberkat4"Ath-ThuardalambahasaSuryaniahadalahal

jabal (gwwg) dan 1ang dimaksudkan adalatr gunrurg Thw Sina." kti juga

dikatakan oleh As-Suddi.

Muqatil bin Hay5ran berkata'Yang dimaksudkan adalatr dua arft -

thuur.Salah satunya disebut Thur Sina dan satunya lagi disebut Thur Zitq

karena keduaqra banyak ditumbuhi pohon Tin dan pohon Zaitun."

Ada yang mengatakan bahwa png dimaksudkan adalah sebuah

gunnng di Madyanbemmra Zabir." AJJafiri b€rkat4 "7abn adralahnama

sebuatr gunung yang padanyaAllah berfimm kepada MusaAS."

Menurut saya (Al Qurthubi): Madyan di negeri yang disucikan

@alestina), yaitu naura kamFung Syu'aib AS. Adajuga yang mengatakan

batrwa sesungguhnya ath-thuurituadalah setiap gunung yang di atasnya

ditunrbuhi pepohonan, sedangkan gunung png di atasnya tidak ditumbuhi

pepohonanmakatidak *bnilnar.Dernikiat ngdilcatakanolehlbnuAbbas

RA Hal ini telatr disebutkan dalmr tafsir suratlAl Baqralf 17 secara lengkry.

3r6As-Suyu:tti dalamAl Jami'Al Kabir (l/910), dari riwayatAth-Thabrani dzlamAl
Kabir,Ibnu Adi dalam Al Kamil,Ibnu Mardawaih, dan Ibnu Asalcir dari Katsir bin
Abdullah bin Arm bin Auf Al Muzani, dari ayabnyra, dari kakeknya. Hadits ini juga
diriwayatkan oleh lbuuAl Jauzi dalaml I Maudhu'at.

3r7 Lih. Tafsir strahAl Baqarah ayat 63.
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Firman Alah SWT, )tA fj"Dan Kitab yang ditulis.,,

t;J afinya malowb(aitutis). rrtatsuonp adalah Al eur'an yang dibaca

oleh orang-orang png berirnm mrrshhnf-mushhafdan png dibaca oleh para

malailcatdailautrlvlatrfrzlr-SetagdmmafrmmelUr @ 7f 'st;y ii1
@ g& # A "Sesungtrtnq Al eur'an ini adalah bacaan yang
sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lauh Mahfuzhl.un

Ada png margatakan bahura maknrdn5ra adalah set*nrh kits yang

diturunlon kepada para nabi dan setiap kitab ihr ditulis pada kertas png
dibuka oletr pemititnp untuk dibaca

Al lGlbi be*at4'r(itab itr Etalah raurat Fng diulis A[ah untuk
Musa dan Musa mendengar suara goresan qalam (pena)."

Al Farra' berkata,'Maksudnya adalah buku-buku catatan amal
perbuatan Ada png mengambil habnla dengm trrga" kman dm ada yang

rnargilnbil kitabnla d€ngm hngan kifl fadam5a edelrh ftmilr Ail+ SWT,
fr& ','iL 4r+ -tJ,4ill ii; ,f Lh ,Dan Kami ketuarkan
baginya pada hari kiamat sebuah fr:itab yng dijumpainya 1s7Syfrs'ag

Iuga firmur-Np, it"i d!-Ltl t\li -tui arybilo cataran{otatan (arrut
perbuatan nanwb) dibuka. "t m

Ada lagi 1ang mengatakan bahwa malcsudnya adalatr kitab yang

dihlisAllah unmk pra malaikat di largit )'arg padan5a mardra dryat menrbaca

apa png telah terjadi dan apa png akan terjadi.

Adalagi Fqgmengatakanbatrwamaksudqraadalatrapa ngditulis

Allah dalam hati para kekasih-Nya dari orang-orang yang beriman.

KeterangannyaadalahfirmanAllahswT, e{ hfi C qb 
"ry1;i

I'E (Qs. AlWaaqi'ah [56]: 77-78).
3'e (Qs. Al Israa' [7]: 13).
3'z0 (Qs. At-Takwiir [8 1]: l0).
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"Merelra itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan

dalai hati merela.'azl

IVlenurut saya (Al Qurthubi): Dalam ung[<apan ini te'rd4at maj az

atau kiasan, sebab Allah SWT mengrrngkapkan tentatg ar-riq q deagan al

quluub. AlMnbarrad berkata, 
*Ar-Riqq addatr kulit yang dihaluskan agar

dapat ditulis padanya."

Al mansyuur artinya al mabsuuth (yang dihamparkan). Se'perti ini

juga lang dikatakan olehAl Jatrhari dal?m. Ash- shihhah.3D Diaberl<at4 " Ar-

raqq,detganharalatfathahhtxvf ra'adalatrapapngditulispadany4yaitu

lulitlarrghalus. ContohlainfirmanAllah SWI )tU )3 y'Pada lmtbaran

yang terbul(a. '323 Ar-raqq j:utga berarti penyu yang besar." Abu tlbaidafu

berkata, "Bentuk jamaknya adalah ruquuq." Namun makna yang

dimakzudkan adalah apa png telatr dikatakan olehAl Farra' . Wallaahu a' lam.

settap shahiifah Qenfrruarrr) dtsebtfi raqq, kare,lra halusnya sisi-sisinya.

Sedangkan ar-riqq, artinya al milk (milik). Dikatakan, abdun

marqwq @tfiak1ang dimiliki). Al Mawardi me,nceritaka&32a dari IbnuAbbas

RA batrwa ar-raqqadalatr apa png di antara timur dan barat.

FirmanAllah SWT, 2:l,l:Jt,#tS " Dan demi Baitulmalonur "

Ali RA, IbnuAbbas RAdan lainnyaberkata'tsaitulmaknnr adalah sebuah

te,rnpat di tangt yang sejajar dengan lG'bah. Setiap hari, 70.000 malaikat

masrk ke dalrnrya, kerntrdian merr*a kehra drirrya dfiI tidakp€mah kqnbali

l4gikepadanya"

rt 
1qs. Al-Mujaadilah [5t]: 22).

tn Lib, A s h-ihihhah (4 I | 4E3).
38 (Qs. Ath-Thrnn [52]: 3.
32' Lih. TafsirAl Mawardi (5877) dn Fath Al Qadir (51 134).
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Ali RAberkat4 "Baitulmakmur adalah sebuah tempat di langit

keenam." Ada yang mengatakan, di langit keempat. Anas bin Malik RA

meriwayatkarl dari Malikbin Sha'sha'ah RA diaberkata, 'R.asulullah SAW

bersabda, 'Alat dibawa ke langit keempat, lalu diperlihatkan kepada

lrami Baitulmalonur Ternyata ia seiajar dengan Ka'bah. Seandainya

Baitulmalonur jatuh niscaya jatuh ke atas Ka'bah. Setiap hari 70.000

malailrnt masuk lce dalamnya. Apabila mereka keluar darinya, mereka

tidak akan kembali lagi kepadanya'." Hadits ini disebutkan oleh A1

Mawardr.325

Al Qusyairi meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, bahwa

Baitulmaknrur itu ada di langit dunia Abu BakarAlAnbari b erk*a" "Ibnul

Kawa' pematr batanya kepadaAli RA Dia berkata'Apakatr Baitulmaknnr

itu?'Ali RAmenjawab,'sebuah tempat di atas langit ketuiub di bawah arasy

pngdisebutDhurah'."

Sepertiini juga1angterd4atdalm.Ash-Shihlnh.sxDhruzhadalah

sebuah tempat di langit, 1aitu Baituknalonur. Delnikian yang diriwaydkm dri
Ibnu Abbas RA. Kernakmurannya dengan banpkrya para malaikat di

dalamnya- Al Mahdawi berkd4 dai IbnuAbbas nA"'Sej aj a dengan arasy."

Dalam 
^Sftahih 

Muslim. dari Malikbin Sha'sha'alL dari Rasulullatr

SAWdalamhaditsIsra':

t;? t;y ,#',al o;z ;;,y'^LU'.,.i;i, 
q,

'n*6?1 vt:!id'+

,2t lbid.
% Lih. A s h- S hihh ah (l I 38 6).

aaaa tr,
u.i, :iu fffi, U J--p- E :'c-ti';



"Kemudian diperlihatkan kcpadaht Baitulmalonur Alat pun

bertanya, 'Wahai Jibril, apa ini?' Jibril menjawab,

'Baitulmalqnur yang setiap hari 70.000 malaikat masuk ke

dalamnya. Apabila merelca telah kcluar malca mereka tidak

alran kembali lagi. Itulah akhir yang mereka lahtkan'...."

Dalam hadits Tsabit, dariAnas bin Malik RA batrwa Rasulullatt

SAwbersabd4 " Buraq didatanglcan untukht- " Al Hadits. Dalam hadits

ini disebutkan: Kemudian lcami naik lce langit lce tuiuh. Lalu Jibril AS

meminta dibukalcan pintu langit. Malco ada yang bertanya, " Siapa ini? "

Jibril AS menjawab, "Jibril." Ada yang bertanya, "Siapa orang yang

bersanantu itu?" Jibrtl AS menjawab, "Muhammad SAW," Ada yang

bertanya, " fralah telah ditrttts kepadanya. " Jibril AS meni awab, " Dia

telah dittttts kcpadanya. "

Mdlco dih*akanlahuntuklcami. Tbrnyata di sana ada lbrahim

AS sedang menyandarkan purrgungnya kc Baitulmalonun Tbrnyata

setiap hari tanpat itu dirnosuki oleh 70.N)0 malaikat yang tidak alan

ksnbali logi kerydarqta. "

Diriwayathfui lbnuAbbas RAjuga diabalotr, "Allahmemiliki

lima belas teurpat di langit dan di bumi. T\duh di langt, tujuh di bumi dan

IG'balL Selunrlurya menghadap ke tr(a'bah."

Hasan berkata,'tsaitulmahnur adalah IG'bah. Tempat terlrcrmat

prg ramai dengan nranusia Allatr memahnurkarrya (meranaikmnya) setiap

tatrun dengan enam ratus ribu manusia- Jika manusia tidak dapat memenuhi

jumlatr itu makaAllah serrpumakan de,ngan para malaikat. Ka'bah adalatt

tenpat pertama yang dibuat Allah untuk ibadatr di muka bumi."

Rabi'binAnas berkat4'Sesungguhnya dahulu, Baitulmakrnu ada

di bumi, tepaErya di tempat Ka'bah, padazammAdamAS. Pada zaman

NuhAS, Allatr memerintalrkan umat Nabi Nuh untuk befu$i, namun mereka
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ergror dm mernbarglrmg. Ketika air batr datang Baitulmalrnrur pun diangkat

dardileta**m sejeiad€nganKa'bah di langit dunia Setiap hari, Baitulmakrnur

diramaikar oldr T0.000 malaikat Para malaikat lang keluar dari Baitulmalcnur

, tidak akan ke,nrbali lagi ke sana sampai sangkakala ditiup."

Diajuga menanrbatrkaru "LaluAllah' Aza wa Jal/a merrberikan

teryat mtuk Ibrahim di tempat Baitullah. Allah SWT Uerfrman,

<rsr'u;4.#.*3€;. n-z:rei, { of *iJi OK1:4r:!.r}W\y

zritfi&lis<btfu
"Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepado lbrahim di

tempat Baitullah (dengan mengatakan): 'Janganlah kamu

mantperserilratkan sesuatu pn dengan Aht dan sucikanlah rumah-Ku

ini bagi orang-orang yang tmvaf,, dan orang-orang yang beribadah dan

orang-orang yang ruhtk dan suiud'.'azt

Firman Allah SWT, tj$,-i*ftS "Dan atap yang

ditinggtkan " Maksudnya adalah f"rrgt. Dinamakan .-bi3i,karena bagi

hmi, langit seperti de bagi runah" Keterangrurya adalah 6l6arAllah SWI

Gtt; ,fr, ;i,J;ft ui+S "Dan Kami menjadikan langit itu sebagai

atap yang tqpelihara.'/328 IbnuAbbas RAbedota, *Itu adalah arasy yang

menpakmatapbagisrqga" I

Finnan Allah SWT, p:ri't ;,!6 "Dan laut yang di dalam

tanahnya ada api." Mujahid berkata ; rri;tt artinya al muuqad(yang

ainyaUrm). Dalm dwa5m disdutlcilx'Se$ngguhr0)a lartan alran dinlalal@r

padalnri kiamat hingga menjadi 4i.'8D

ry(Qs.AlHajip2l:26).
32t (Qs. Al Anbiyn' pll: 32).
32e Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsrnya(41240), sebagai tafsir.
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Qatadah berkata.. i;;rt arinya al numlzz' (yang dipenuhi)."

Bolehjadi lautan itu dipenuhi dengan ryi, makapendapat ini sama seperti

padapatterdahulu

Adh-Dbatthalq Sfamr bin Aftifh Muhammad bin IG'ab, dur Al

Akhfrsybed€t4'Yang diryalakm tagi abanastan, sama seperti nmglcu )ang

dipanadca." Dari lcataini, dikatakanuntuk alatpengulatrkadrpanas: misian

Dalil taloril ini adalah firman-Nya, ,zrf 3l;;i tiy *Dan apbila laaan

dip anas kan'a3o Maksudnya, wq idat (dunyalalcm api). fui artu at-tawruur

asjutrtu saj ran, aruaya aforudrnft z (aku me,manaskan ttmgku).

Sa'id bin Musal5rab berlcata, "Ali RA be*ata kepada seorang lalci-

lald dari karm Yahudi,'Di mana Jatranran itr?' Dia menjawab,'Di latrl" Ali

RA berkata 'Kamu be,nar. ' Kemudian dia membac a ayat: 2ti.it fl3
dan ayat,4i 3t;.!t tiy tznpa tasydid.

AbdullahbinAmrubed<at4'"Iidakbol€hbenn udhudeogan air laut,

kar€na laut adalatr manglark besar Jahanam." Ka' ab berkat4'Nanti, lautan

akandinlalakaq lalu ditambabkan pada neraka Jahanam-" Ini sampadpat.

Ibnu Abbas RAb€rkat4 "Al masjuur artinya yang airnya sudatr

tidal( ada lagi." Ini juga dikatalon oleh Abul'Aliyah. Athiyah dan penlair

Dar Rummatr meriwayatkan dari lbnruAbbas RA" diabedrata,'Suatu umat

keluar untuk mencari minum, lalu umat itu bedota,' Sesungguhnya telaga

masjuur,'Fsti kosong." IbnuAbi Daud berkata, "Danr Rummah tidak

memiliki hadits kcuali hdits ini."

Ada yang mengatakan bahwa al masiuur berrrakna al mafiuur

(meluap). DalilnyaadatahfirmanAllah'Azmwa Jalta, U; 1r.;1 l:\Y

"Dan apabila lautan dijadikan mehnp. '83r Maksudnla, diserap olehtanatr

"o 1qs. et-fafriir [8 I]: 6).
st (Qs. Al Infitbaar [82]: 3.



,hingga airtidak tersisa sedikiSun.

Pendapat lainnya adalatt apa yang dikatakan oleh Ali RA dan

,Ikimah. Abu Makin berkata, *Akt bertanya kepada Ikrimah tentang

' );;;rt r#.Diapunme,lrjawab,'Ia adalah lautan di bawah arasy.Ali RA

jugamengatakanMrwaiaadalahlarfrardibawaharasy ngberairmelirryatr"

Ada yang mengatakan bahwa ia adalah laurtm, hayawan yangde,ngannya

:hmb&hamba dihujari setelatr tirpm sangfrakala pertama selma empat puluh

hari. Maka mereka pun keluar dari dalam lnrbur metreka'."

Rabi' binAnas berkata, "Al masjuur artinya yang bercampur, air

tawardengm airasin."

Menurut saya (AI Qurthubi): krilatr dasar makna Uiitdalam
salatr satu takwilnya. Maksudnya, fujjira 'adzbuhaa fii maalifrihaa

(dicarprn tauranla dalan asfuDra) . Wallaahr a'lon. Alcrn d^perf elasaqa

lffila(du.

Ali binAbi Thalhah meriway,atkan dci lbnuAbbas RA dia be*ata,

"Al masjuur uttnya al mabbws (ditahan)."

FirmanAllahswT, p! Ar'; A(e L1 "So*grlrnyaadzab

Tuhanmu pasti terjodi." Ini adalatr jawab qasam (iawab sumpah).

Matczudnp, pasti terjadi pada orang-orang musyrik. Jubair bin Muth'im

bertata, *Aku datang ke Madinatr untuk bertanya kepada Rasuhtllah SAW

te,ntang tawanan perarg Badr. Ketika itu alal mend@i beliau dalmr shalat

M4gffi, sedangmernbaca firmanAllah SWT,

.;Ltft', @ t# .;,Jts @* i: A @ lH t'J @ r.rt",,3

P'3 n,ii,: @ e";q"Qt'*"rlqtriit Fts@Lifr
'Demi bukit, dan Kitab yang ditulis, pada lembaran yang terbuka, dan

demi Baitulmalonur, dan atap yang ditinggikan (angit), dan laut yang
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di dalam tanahnya ada api, sesungguhnya adzab Tuhanmu pasti terjadi,

tidak seorang pun yang dapat menolalotya.'

Seakan-akan ayat itu menghunjam hatilu. Seketika itu jugq aku

masuk IslanU t<arena tahtt tmn adzab. Akr tidak meqgira aku se,rrpat bediri

dari teinpatlcu sebelum adzab fimm kepadaku-"

Hisyam bin Hassan berkata, *Alol dan Malik bin Dinar pergi

menernui Hasan. Ketika itu di dekafirya ada seorang laki-tald yang sedang

merrbaca firmanAllah SWI

e|::i3 @ )r:Jai956 @ lp gi A @ lH fi A'iiS

F,s n,ii,i @ fiiat;et'*6t O 2ririi;.1t'tG yfri
'Demi bukit, dan Kitab yang ditulis, pada lembaranyang terbuka, dan

demi Baitulmalonuri dan atap yang ditinggil(an (angit), dan laut yang

di dalam tanahnya ada api, sesungguhnya adzab Tuhanmu pasti terjadi,

tidak seorang pun yang dapat menolalotya. ' Seketika itu juga, Hasan

me,nangis dan para sahabatnya pun ikut menangis. Tiba-tiba tubuh Malik

bergetardanpingpan."

Ketika Bakkar diangtat menjadi qadhi, dua orang laki-laki dataqg

untuk mengadukan perkara kepadanya- Dia pun menrinta salatr seorang dri
koduanlaunfirkbersunpatrdandia inginmardanaikanke&ranya Diab€rsedia

menrberikan ganti rugi dari sakunya sendiri bila dia mau b€rsumpatt. Namun

salatr seorang dari kedua laki-laki itu tidak mau bersunpah.

Maka Bakkar pun me,ngarnbil sumpah kepada laki-laki tersebut

dengan ,jsiidan seterusnya. Sampai dia berkata kepada laki-laki itu,

'l<^t t*ur, Pg':.b.5 al'e 61,' jikrkrrnobohong.' Irki-laki itupun

menyebutkan alxat ini. Ialrr laki-taki ihr keluar dan seketika itujuga laki-laki

tersebuttewas."

E



FirmenAllah:

#";"'Fi @t;:,JW '*is@6:; 
{t:,:,rt 3;?";

|,l\-icf:Bt;'j;irli-;;'us'*i6 O.,;,*1*i7ltAY,4l,;,€? V-=i i
@;rF,*(,6;i vJt, '€-br1';li*3

nPoda hari ketika langit benar-benar bergoncang, dan gunung

benar-benar berjalan. Maka kecelaleaan yang besarlah di hari
itu bagi orang-orang yang mendastakan, (yaitu) orang-orang

yang bermain-moin dalam leebatilanrpada hsri mereha

didorong ke neraks Jahanom dengan sekuat-kuatnya
(Dikatakan lcepada merelca), 'Iniloh neraka yang dahulu kamu

selalu mendastahannya'Malea apahah ini sihir? Atouhah

kama tidah melihd? Masukhh hamu kc dalamnya (rasaleanlah

pan$t apinya); maho baik kama bersabar atau tidah samo

sajo bagimu; kamu diberi bolasan terhadap apa yang telah

fumu kcrjafon""
(Q"Ath-Thuur [52f : SIO

Firman Allah swT, 6i fi.$ 3; ?i "Pada han kdika

langit benar-brur bergonung" l$ilpada ii addah firnanAllah SWT

pl. fufufrudnya adzab pasti me,nimpa mereka pada hari kiarnat, hari di

mana largit bmr-bena bergoncang Ahli batrasa bata\"Maua
yamuuru mauran. kiryq taharraka wa jaa'a wa dzahaba (bergerak,

b L",.
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maju dan mtmdlr), sebagaimana bergoyangrya pohon lcunna yaqg tinggi. /r-
Tumuur sarta." Adh-Dhatrhak berkata,'Bergelombang sebagiannya pada

sebagian lainnya" Menunrt Mujatrid, berputar-putar. Me,lrurut Abu lJbaidatt

danAl Aktrfasy, talufa' a Gnagu mundu). Adajuga yng mengatalo4 artiqra

adalahnjrii jaryansenarbenarme,ngalir).

IbnuAbbas RAberkata, '?ada hari itu, langt bergoncang dan

bergetar de,ngan semua )ang ada di dalamnya" Adajuga yang me'ngatakan

batrwa maksudqra adalatl penduduk langt berputar dan bergelombang

sebagiarqra pada s$agian lainrya

Al maur jugaberarti ath-thariiq (alan). Al mauriugaberarti a/

mauj (gelombmg). Naaq ah mawwaaranl ydd arf:rnya s arii' ah (unta png

cqzdi). Al ba' iir yamutru' adhudaahu, artinya apabila unta ragu-ragu dalam

membentangkan dua kakinya Perkataan orangArab: laa adrii aghaora am

maora.Artinp, aku tiddc tatru apakatr dia datang untuk menyerang atau

berputar, lalu pulang ke Nejed- z{I mznr, yakni dengan hunrfzlrz beftaralot

rlhammah 4f ia16 debu akibat angin

Ada lagi Fng mengatakan bahwa as'sanaa' di sini artiqra adalalt

at fa I ak (galaksi). Sedangkan bergoncangnya adalah ketidakteraturan

susrmann),a darpe6edaarpetjrlenarurya Demikimlangdilotalonoldt Ibnu

Bahr.

Firman Allah SWT, li" 'dql '$3 "Don gunung benar'

benar berjalan. " Miuqafrl berkata 'tserjalan dari tempat-tempatrya hingga

sejajar dengan bumi."Adayang mengatakan, berjalan seperti pef alanan

awan di dunia. Dasarnya adatatr fimran-Nya irq $ ltg oi't
utLtrt i F 33 "Dan kamu lilwt gunung-gurung itu, kamu sangka

dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaiialannya awan.'atz

33'z (Qs. An-Naml [27]: 88.



Hal ini telah dipapa*an dalam surahA K"hfi ."'

Firman Allah SwT, '6o$3J. #r|li; "Maka kecelakaan

yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustalmn." Wail

adalatr kalimat yang biasa dikatakan kepada orang yang binasa. Ada huruf

fo' didepannya, kare,na dalam rurgkapan ini terdapat malar a al mujaazaah

(rrreu).

Firman Allah swr, 1r& y"* ,.i e 'orfi ,,(yortu) orang_

orang yang bermain+nain dalam kebatilan " Maksudrryia, sering melakukan

kebatilaru yaitu dalam perkara Muhammad dengan me,ndustakannya. Ada

juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah dalam sebab-sebab &rnia

Mereka tidak ingat akan hisab dan balasan. Hal ini telatr dijelaskan dalam

swah B araa'ai (At-Taubah).

FirmanAllah SWT, SrrL',i ie " fada hari metela didotong. "

i i- aa^n O oa"l dlrri 5) i t; #ii_artiqra mereka drdororlg $rudfa' uou)
ke Jalranam dengan keras dan kasar. Dikatakan, 'll1f'i!Z::,artinya 151
(aku dorong dia). Contoh lain firman-Ny4 ,rfi i+ --f*ft ltt'il
"Itulah orang yang menghardik anakyatim.'a3a

Dalam ta8ir disebutkanbatrwaparaper{aga Jahaum merrbelenggu

tangan orang-orang )rang me,lrdustakan ke leher-leher mereka dan mengikat

kepala mereka dengan kalci mereka. Ke,nrudian mereka didorong ke dalam

api, dengan mendorong pada wajatr dan pada leher mereka hingga mereka

masukkedalamryi.

Abu Raja Al Utharidi dan Ibnu As-Samaiqa' membaca yauma

yud'auna ilaa naari jahannama da'aa, $mi tanpa tasydid,33s dari ad-

3r' Lih. Tafsir surahAl Kahfi ayat 47.
rx (Qs. Al Maa'uun [ 07]: 2.

"t Qiro hi ini tidak mutawatir.
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du' aa' . !.pfiila mereka $rdah dekat dengan 4i neraka para penj aga neraka

berkatakepadamereka 't i# q ,L? ,;! !€f 2$ "Inilahneralca

yang dahulu lamu selalu mendustaftannya. "Ya|rlrri' di dalam dunia.

Firman Allah SWT, li; ?-3i "Mol* apatrah ini sihir?" Iti
adalah pertanyaan, namun bermakna celaan dan kecaman. Malcsudnya,

dikatakan kepada merek4 $n Y41 "Mol* apakah ini sihir? " yrang

sekarang kalian lihat de,ngan mata kepala kaliaru lr;Ei { *f ?i
"Atanlcah kan u fidak melitat? " Adayangme,lrgatakan batrwa if bermalcna

bcl, maftsgdnl,ajustnr kalian tidak melihat di dalam dunia dan tidak berakal.

Firman Atlah SWT, 16'tEi "MastMah lamu ke dalamnya-"

Maksudnya, para penjaga neraka berkata kepada mereka, "Rasakanlah

panasnya dengan masqk ke dalamnya. FirmanAllah swT selanjubrya,

'# fi'; 1;i; { 'ti l-ie;tt "Mal(a baik kamu bersabar atau

tidak, sama saja bagimu." Maksudnya, baik kalian dapat bersabar berada

di datamnla atau tidak dapat bersabar. Jadi khabar !$ dihilangken, pitu

sawaa'un 'alaihnn al iaza'wa ash-shabc fa laa yanfa'uhtm syai'un

(baik kalian me,ngeluh atau bersabar, maka itu sernuatidak ada gunanya

sedikitrun bagi kalian). SebagpimanaAllah SWT mernberitahukan tentaqg

merdrabahwamerekabertata+epertidalam firman-Nyr, -tiii' fr;
g;; 

?t 
-Cft "Sarno saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah

bqsabar"sr6FinnanAllahSwTselanjutrya,'g$ ;13 C'"ii dl
"sesungguhnya lcamu diberi balasan terhadap apa yang telah lamu

kerjakan."

"t (Qs. Ibraahiim [14]: 21.
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FtmanAllah:

-iJ'#E q'"#,t @ F3 * c'arslii $t

*I q tS liit3tS q.;Ii et'e *, *nis
.it;.'rg y ri-"I i- ;* 1r$1 @ 6rkt

@v#
"Sesunggahnya orang-orang yqng bertalewa berada dalam

surga dan kenibnatan, mereka bersuka ria dengan apa yang

diberikan kepada mereka olch Tuhon merekq dan Tuhan

mereku memelihara mereka dari adzab neraka. (Dikatakan

kepada mereha),'Makan dan minumlah dengan enak sebagai

balasan dari apa yang ulah komu leerjakanr' mereka

bertelekan di atas dipan4ipan berderetan dan Kami leawinkan

mereka dengan bidadari-bidodart yang cantik bermata jell"

Qs. Ath-Thuur l52lz 17 -20)

FirmanAllah SWT, fS *A'ata.tfit'es) "sesungguhnya

orang-orang yang bertalwa berada dalam surga dan kenilonatan."

KetikaAllatr SWT menyebutkan keadaan orang-orang yang kafir, Diajuga

me,nyebutkan keadaan orang-orang yang beriman.

FirmanAllah SWT, '6 "Mereka bersuka ria." ',g1$ afiirya

dzawii faakihah katsiiraft (mereka memiliki buah-buahan yang banyak).

Dikatakaq rajulun faakih, artinya dzuu faakihah (memiliki buah-buahan).

Sebagaimana dil<atak n taabin dan taamir,,lang rtirya daru taban(memiliki

susu) dan dzr u tamar (meniliki hrrna).
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Hasan dan lafumya merrbacafakihiina, tutpa huruf alif37 dan

maknanya mu'jibiin naa'imiin Oangga dan mendapatkan kenikmatan),

menurut pe,ndapat Ibnu Abbas RA dan lairurya D*atakaafakiha ar-raj ulu

fahuwafakihwt, apabilaperzuaan seseomng sodang senang. Namw al fakih
juga berarti al asyar al batlwr (ahat dan sombong). Hal ini telah dipapa*an

dalam surah Ad-Dukham"33t

Firman Allah SWT, '#rrq "Dengan apa yang diberilcan

lrcpada mae-lca. "'r.iit; ulinya a thaatum FimanAllah SWT setan$utrtlq

@ dli et'b *, *ss it i;itsfk "oteh ruhan mereka;

dan fiihan mereka memelihara mercka dari adzab neraka. @ikatalan

l@pada merekn),' Makan dan minumlah'." Maksudny4 hal itu dikatakan

kepada mereka E# "D"ngon enak " Al hanii' artinya keadaan/tempat

yang tidak ada gangguan, kesusahan dan kesedihan padanya. Az-Zajjaj

berkaf4'Tlendaklah keadaan kalian sekrang menrbuat kalian qraman r ?;, I
(dengan peruh keir5manan)."

Adajuga ),ang mengatakm bahwa maksudnlaa mufri h.m bi na' iimil

jailnah ifirtao'ut lrotii'ant(,blim diberi hikmet dengan k€nilanatan surga

dengan sebenar-benar kenikmatan lagi peouh kettyamanan).

Ada lagi fqg mengekanbalmra malsrfttp makan dal mintmlatt

kalian niscaya kalian merasa nyaman rLi (a*g." penuh kenyamanan).

Artinp, ia adalatr sifat 1ang b€rada pada posisi masdar.

Ada lagi )ang mengafakan bahwa maksud h; ^AA^n 
babatan.

Ada lagi yang mengatakan batrwa maksudnya adalah tidak ada gangguan

padanya dan tidak ada beircana Ada lagi yang mengatakan bahwa maksud

ttt gira'ah ini rcrmasut qlia hrt sepuluh sebcpimrna yang tcrrnalc0tb dalramfoqrib
An-Nasyr,h.165.

Itr Lih Tafsir surahAd-Dukhaan ayrt 27.
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W *t*kalian tidak akan mati. Sebab, sesungguhnya sestratu yang tidak

abadi atau sesuatu )ang rnmsiatidak abadi belsanatya adalatr menytsahkarl

tidakmerymangfuzr

FirmanAllah SwT, ;i U? lr#,"Meteka bertelekan di atas

dipan-dipan." ;lj. adalahbentukjamak dari saiir.Dalam firman ini ada

yang dihilanglmn Perlciraan maknmlm, nrufraki'iina' ala namaariqi su.rurin

(bertelekan di atas bantal-bmtal dipm).

FirmanAllah SWT, .i"ri i " Berderetan " IbnuAlArabi berkat4

'Bersambung sebagiannyakepada sebagan lairurya hingga menjadi satu

barisan. Dalanbeberryariwapt dis6utkm bahwa dipandipan itu berderetan

di langit d€ngmparjarg seperti ini dm itr Apabila seorang tranba ingin duduk

di atasrrya, dipardipar itu merendah kepadmfa- Lalu, ryabila dia telah duduk

di atasnya dipandipan itu k€mbali seperti semula"

IbnuAbbas RAbqkata,'Dipandipan itu adalah dipandipan dari

emas bertatatrkan zamrud, mutiara dan yakut. Satu dipan sepanjangjarak

antara Makkah dan Ailah."

Firman Allah SWT, flt* -ig.'iS "Dan Kami kawinkan

merelra dengan bidadan-bidadari yang cantik bermata i eli. " Maksudnya,

Kami jadil@ moeka sebagai t€mm bidadni-bidadni itu Berdasarkm firnan

Allah swT, 'gi:15 \;ib 'dl.+ifr l;r;i "Kumpullcanlah orang-orang

y ang lalim bes erta teman sej awat meteka..' a3e Maksudnya, quranaa' hum

(teman-teman mereka). Al Frra' b€lkat4 " Tazowwaitu bi imra' atin adalah

satu batrasa diAzdi Syanu'ah." Sedangkan te,lrtang al huur al 'aintelah

dipryarkan sebelumrqra.m

re 
1qs. ash-Sbaafraat [37]: 22.

xo Lih. Tafsir surahAd-Duktaan ayat 54.
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FlrmenAllah:

u1#-i) *vr*Jr p-b e:\'rg;$t'oir-E u.;fii

@i,,-rr .*q;i3*1i;.G,# il Fl
6:( Y+ blp @'c;r+x. 6 lS # ri;i il'5
'€*l\ry * lps@ r;ii; $s w'P $

n&,ifi
oDan orsng4nang ysng beriman, dan yang anak cucu mereka

mengikuti mereka dalum lccimanan, Kami hubanglcan anak

cucu merelea dengan merelr4 dan Kamitiada mengurangi

sedikit pun dart pahala amal mereka- Tiap-tiap manusia

teriteat dengan qpa yarrg dikerialunnya Dan Kani beri mereka

tambahan dengan baah-buahan dan daging dari segalaienis

yang merelu inginl Di dolam sarga merelet saling

memperebutkan piala (gel.as) yang isinya tidak (menimbulkan)

tcotn-kata yang tidak bedaedah dan tiada pala perbuatan dosa

Dan berlceliling di sekitar mereka anoh"anak nud.a untuk

(melayani) merehq seolun-a*an merelu itu mutiara yang

tenimpat" (Qs. Ath-Thuur [52t: 2l'24)

FirmanAllatrswT, #; 'n4;fi5 $;v a$S "Danorans'

orang yang beriman, dan yang anak arcu mereka mengihrti mereka-"

Ahli qira' attumumnya menrbaca'14;!6, yanidengan waslral atf (atal al if
wastral)danfu iruf n'berta.sydid,huruf 'ainbethatal<atfatlnhdmhttruf ta'

berharakat s uhm. Sementara Abu Amr m ercLbafA wa atba' naahunt, )almi
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detganqatha' ahf' @tatalif qatha), hunrfra'dan huruf 'ainberharakat

sulatndan de,ngan hrtruf nun,karenamengacu dengan firmanAllah SWT,

?TVk$ ,agar konteks ungtapan menjadi satu be,lrtuk.

Sedmgkan firmanAllah S\\tf,,#rij lmgpertana maka lbnruAmir,

Abu Amr dan Ya'qub membaca de,ngan belrtuk jamalq dan ini jugaynr1

diriwayatkan dari Nafi '. Akan tet4i Abu Amr m€,ngkasahkan huruf ,a'Y2

#rya n"f zl, sedmgkm tiga ormg lainnya mdhmalil<a.rrya Seme,lrtara

selain mereka menrbaca 14!1, dengar beffirk trnggal dm hutufra' krharakat

dhammah. knlah qira' a& yang populer dari Nafi '.

Adapun'fi/:yang kedua makaNafi', IbnrAmir, AbuAmr dan

Ya'qub menrbaca dengan hunrfra' be,lhrakat lssrah datm b€nhkjanak343

Sedangkan lainnya menrb *'&;tdengm bentuk ttmggal dm d€ngm huruf

ta' berharak at fathah (dzuriyat ahum).

Tentang malananya pun terjadi perbedaan pendapat. Ada yang

me,ngatakan, ada empat riwayat dri Ibnu Abbas RA:

l. Ibnu Abbas RA berkat4 "sesungguhnya Allah pasti akan

mengangkat anak cucu orang yang beriman bersamanya pada deraj atrya di

dalam surg4 sekalipun mereka berada di bawatrrya dalam hal amal, untuk

menyenangftan hati orang yang beriman tersebut." Ke,rrudian dia me,rnbaca

alatini.

Riwayat ini diriwaptkan wan nurfu' oldrArNahhas dalan An'

NasiHt wa Al Mansukhta karyany4dari Sa'id bin Jubau, dari Ibnu Abbas

vt Qira'ah AbuArm ini adalah qira'ah\fiihscbagaimana )rang tcrmakh$ ddamAl
tqna;1Znl!1, dan Taqib An-Nasyr,h. 17 6.

xt Qira'ah ini termasuk gira 'ai yang mrtawatir sebagainana )rang t€rmaktub dalam

dua sumber di atas.
Yt Qira'ai ini termas*qira 'ai yang mutawatir sebagairnana yng termaktub dalam

dua sunbcr di atas.
3" Lih. An-Nasikh wa Al Mansulrt min Al Qur'an Al Kaim, karya An-Nahhas' h.

266,.
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RA, bahwa Rasulullah SAW bersab d4 " Sesungguhnya Allah pasti akan

mengangkat anak cucu orang yang beriman bersamanya pada

derajatnya di dalam sutga, sekalipun merclca tidak sampai ke derajat

itu dengan amalnyo, untt* menyenanglcan hati orang yang beriman

tqsdut. " Kernudian beliau membaca fimanAllab

G,.# ; fiafi L;6 Ai:Ad,,*b #;ti6gr-rtr;,;;ietrt*t,
'ui6qfi:F".,it

" Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak arcu merclca mengihtti

merclra dalam lceimanan, Kami hubwglan anak anan merclca dengan

merela, dan Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal

merclra. Iiap-tiap manusia teril@t dengan apa yang dikerjakannya."

Abu Ja'fo bedcata,l6'Tladis ini pm w$dt rrurfu' dari Rasulullah

SAW dan seperti inilah adanyrl, kar€oa Ibnu Abbas RA tidak mungkin

mengatakm ini kouali dni Rasulullah SAW. S€bab, ini adalah penrUeriufruan

tentang apa )ang "kan dilakqkan olehAllah dan ini se6alna batrwa ini
diturunkan olehAllah SWT.""6

Mal€, Allah SWTpun mengunpulkan untuk mereka beragam

kebahagiam d€ngan k6atragiaan merrd<a dalm diri merrdra, menikah dengan

bidadari yang cantik bernratajeli, bersama-sama teman-ternan mereka png
beriman dan dengan Hcumpulnya mereka dengan anak cucu me,reka

2. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas RA bahwa dia berkata,

'SesnlguhnlarAllatrpa*i armmengtnrhrngh makcrruorag ngbuimar

ng masih keci[ png belum sampai usiabaligh deqgmn]a- Demikian png

vt lba.
wLib"AlKasysy$@B$.
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dikatakan olehAl Matrdawi. Nanunkda adzhrllnhmencakup png anak-

anak dan png dewasa Jika aeewiyal di sini dijadikan unfirk yang anak-

anak maka firman-nya fh b€rada pada posisi haat dai- dua maf 'ul.

Perkiraan maknanya: c,t-b '' Dalam keimanan, " dari pra ayah . Jilo, adz-

dafiyahdi sini dijadikan untuk yang dewasa maka firmm.rya fbberada
pada posisi baal dari &nfa'il.

3. Dari IbnuAbbas RAjugabatrwamaksud lrfil; 'Ufi "Dan

orang-orang yang beriman, " adalah katmt Muhajirin dm lomAnsltar dan

anak cucu mereka yang mengikuti mereka- Dalam sebuah riwalat darinya

disebutkan batrwa jika para orangtua lebih tinggi derajatryra maloAllalt

mengangkat para anak ke derajat para orangtua dan jika para anak lebih

tingg deraj atrya makaAllah mengangkat para orangtua ke der4i at pra uralc

Artinya, para orangfua pun termasuk dalam nama atau istilatr dzurriyah.

S eb agaimana dalam firman Allatr' Az z a wa Ja I la, ;$a3 d{ 6l l'rr,',
6rL:'Jt c;iiift $ "Dan suatutanda (lcebesaran Atlahyang besar) bagi

merelra adalah bahwa Kami anghtt lreturunan mereka dalam bahtera

yang penuh muatan.'aa1

Diriwayatkan dari IbnuAbbas RAjugq secara marfii'kepada

Rasulullah SAtSf, beliau bersabda" "Apabila ahli sutga sudah masuk lce

dalam sutga, salah seorang dai mereka menanyakan tentang ke&ta

orangtuanya dan tentang isterinya juga anabtya. Ada yang berkata

kepada Ahli surya itu, 'Sesungguhnya merelra tidak mendapatkan apa

yang lramu dapatkan. ' Maka atrli surga itupun berkata 'Wahai Tirhanku,

sesungguhnya aku beramal untukku dan untuk mereka.'Alihirnya,

diperintahkmlah untukmenggabrurglanmerekadengro atrli srggaters&ul'4

3a7 (Qs. Yaasiin [36]: 41.
rt Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (41242), dari riwayat Ath-

Thabrani.
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Khadijah RApernatr berkata "Aku bertanya kepada Nabi SAW

te,ntang dua anakku png telatr meninggal dmia pada masajahiliah. Beliau

menjawab,' Merela berdru berada dalam neraka.' Ketika beliau melihat

ketidaksenangan di wdahkq beliau pun bersabd4'Sundainya kamu melilwt

tempat mereka, pasti kamu alcan membenci mereka. 'Khadijah bertanya

lagi, 'Watrai Rasulullalu bagaimana dengan anakku dari e,ngkau?' Beliau

menjawab,' Di dalam surga.'

Kemudian beliau bersabda,'Sesungguhnya orang-orang yang

beriman dan anak-anakmercka di dalan surga, sedangkan orang-orang

musyrik dan anak-anak mercka di dalam neralca.' Lalu beliau membaca

finurAllatrSWI

G,,# r) niaftg'g;:'*udt r+';1 #f 'r+t3islr!:t;iaft't

'e3vsq# y",,{,

' Dan orangorang yang beriman, dan yang anak anan mercka mengihrt i
merelca dalott keimanan, Kami hubwgkan anak ancu mercka dengan

merel(a, dan Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal

merelra, Tlaytiap manusia terikat dengan apayang dilcerjalcannya' ."34e

FirnanAuahswr, ,rei # ; ti;ifiq "Danl{amitiada

mengurangi sediWt pun dari pahala amal mercka. " Maksudnyq Kami

tidak mengrrrangi pahala amal para anak kare, a usiamereka png pendek

dan Kami tidak mengurangi pahala amal para orangtua sedikitpun dengan

menggabungkan anak orcu merrdca dengan mereka Dlramir (l<ata gilLn) hwt

kenrbalikepadafirmanAllahS\IlT, lriit; AfiS
IbnuZaidberkatq'Malqn f* #;i'rgfi'tadalah Kami

hubungkan dengan anak cucu de,ngan anak-anak mereka yang masih kecil

r'e Riwayat " disebutkan oleh Ibnu Katsir dalamsunrber di aas.



png belum dryat be,rmal." Berrdasu*m pc,ndryat ini maka dhmir ftarz

ke,mbali kcpada oeturfuh.
Ibnu I(dsir meinhmya w noa alifruahzz, yakni deqgm huruf

lam berharakat kasrah.3s Se,rnentara laimya meinbaca delrgur hunrf lanr

berhrakalfathah.

Diriwayatkm dari Abu Hurairah Rly aalatnaalnnn, yakni de,ngan

mad.tsr Ibnu Al Arabi berkata, "Alatahu ya'lituhu alatan, aalatuhu

yt'lituhu iiloatan dn laatahu yaliituhu liitan, scluruhnya bermakna

mengrrranginya" Dalm lsi -Shihhah,ttz laanhu' an waj hihi yaluutuhu

dan yaliituhu, artinya mernalinglm wajahnya Bcgitu juga alaatahu' an

wajhihi. Fa'ala dn af'ald adalah satu makna Dikatakan fiiga, maa

al aatahu min' amalihi syai' an, minya tidaklah dia mengrrrmginyrq sarta

se,perti makna alatahu.Hal ini telah dijelaskan dalan surahAl Huj62s1.353

FirmanAllahswl'e3 t-3 q fa 19 "rroyrrqmamtsia

terilut dengan apa yang dikerjakannya." Adayang mengatakan bahwa

ini kerrbali kepada ahli neraka IbnuAbbas RAbe*at4 "Ahli J&mrm t€nlrat

atau tergadai dengan arnal-amal mereka, sementara ahli surga telah

mendapatkan kenikmatan mereka Oleh karena itu Allah SWT berfirman,

Vfi .rrlf-d O 4i a;3 q t ls "riovriop diri b*tansmg
jawab atas apa yutg telah diperbuatnya, kcanali golongan kanan.'aY

Adajug ymg mcngatakm bahwa ayat ini umum. Setiry mmusia

'5o Qira'ah Ibmr Katsir ini adalah qira'ah yang mutawatir scbagairnena yaog
tcrmaktnb dalam Taqrib An-Nasyr,h- 176 dar.Al lqna'(U773).

tst 
Qira'ah iu discbutkan olehAbu Halyan doJamAl Bahr Al Muhith (81149) dan dia

menisbatkannya kepada Ibnu Hurmrz. Qira'ah ini adalah qira'ah syadz yang tidalc
rnrtawatir.

t52 Lih" A s h - S hihhah (l 1265).
3" Lih. Tafsir suahAl flujrraat ayat 14.
35a (Qs. Al Muddatstsir [74]: 38-39).
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terikat atau tergadai dengan amalnya Maka tidak ada seoranglrun yang

dikurangi pahala amalnya. Sdangkan adanya tambatran pada pahala amal

maka itu adalatr kanmia dariAllah SWT.

Bisajadijuga ihi tetila€ alak cuctr lmg tidak berimar lvlakamereka

tidak dihubrmgftan dengan orangtua mereka yang berimaru alm t@i mereka

terikat atau tergadai dengan kekufuran mereka

Fir:nanAllah SwT, A#. L, # #, #;j;iS "Dan

Kami bei mercka tambahan dengan hnh-fuahan dan daging dari s egala

jenis yang merekn ingini. " Maksudnya, Kami banyakkan untuk mereka

sernua itu seib4gai tanbahm dariAllah Diamemberikmkepadamereka selain

apa yang telah mereka miliki.

FirmanAllah SWT, d'f W'crrLg "Di dalam suga mercka

saling memperebutkan piala (gelas)." Maksudnya, sebagian mereka

mengambil dri sebagian lainnla- Yakni orang )lng b€rima& para ishinya dan

para pelayannya di dalam swga. Al Ka 's adalah w adah fthamer dan setiap

wadah yang penuh berisi minuman dan lainnya. Apabila kosong, maka

tidak disebut sebagai al kn's. Hal ini telah dijelaskan dalam surahAsh-

Shaaffaat.355

Firman Allah SWT, q,'iJ { "Yang isinya tidak

(menimbulkan) kata-lrata yang tidak berfaedah." Maksudnya, isi piala

(gelas) ters$ut Artirya, tidah terjadi l<da-l<ata yag tidak berfredah di antara

mereka yl *'5 "Dan tiadapulaperbuatan dosa."Maksudnya, dan di

dalamqra tidak ada sesuatu 1m,g mengm&rng drcisa. At-u'tsiimberpola taf iil

dzl.;i al itsm. Maknanya: Piala itu tidak melrjadikan mereka sebagai orang-

orang ),ang berdosa, karena wadah dan isi di dalamryra boleh bagi mereka.

Adayang mengatakan, Wjp { maksudnya tidal( adakata-kata

yang tidak berfaedatr di dalam surga. IbnuAtha' berkata, "Kata-kata yang

tidak berfaedatr apa yang ada pada majlis yang tempatnya di dalam surga
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Adn, pra pelaym mereka 2alal6fo malaikat, minrmrlra mereka adalah dzikir

ke,padaAllalr, rahmat dan penghormatan mercka dari sisiAllalu sedangkan

mereka se,ndiri adalah tamu-tamuAllah *.b {3, maksudnya tidah ada

kebohongan Demikim ymg rrikatakan oleh lbnuAbbas RA Menuut Adh-

Dhahhak Maknmp, sebagian merelo tidak meirdustakm sebagian lainnla"

Ibnu IGtsir, Ibnu Muhaishin dan Abu Amu membaca laa laghwa

fiihaa wa laa ta'tsiima, fkni dengan harakatfathah pada huntf akhir.

Sementara lainnya me,nrbaca dengan rafa' dan tanwin. Hal ini telah

dipryrlcmdalam$rahAlBaqrah@fi rmarAllatrsUff,'-r;ti;-{Sii-ii1S

"Dan tidak ada lagi persahabatan yang abab dan tidak ada lagi

sy afa' at.' 8$ Segala puji hmya bagi Allah.

FirmanAllah swT, 'li$ * Sk "Danbrkclilingdi

sekitar met*a anak-anakmuda untuk (melayani) mercka. "Yakni, dengan

merrbawabuah-buabm, hdialL malffitfrI darminumm" Dalihpalalah finnan

Alah, t't ,; *4, & d6 "Diedarkan keyada mereka

piring-piring dari emas.'asz pirrnfln Allah, -f- ,; y:q # 3\4
"Diedarlran kepada mereka gelas yang berisi khamer dai sungai yang

mengalir.'ass

Kernudian ada lagi png mengatakan bahwamereka adalah anak-

anak dari anak-anak mereka (cucu) png telah mendahului mereka Allah

menyenangkan hati mereka dengan keberadaan mereka Ada lagi png
mengatakan bahwa mereka adatah anak-anak orang lain yangAlah j adikan

pelaynmereka

355 Lih. Tafsir surahAsh-Shaafraat ayat4i.
356 (Qs. Al Baqarah [2]: 25a).
$z 

1qs. Az-Zukhuf [a3]: 7l).
3't (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 45).
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Ada lag yag mengatake bahwa merdca adalah anak-anak muda

png diciptakan di dalam surga Al IGlbi berkata, 'Mereka tidak alcan tua

selura-lu n5a"

FimrmAllah SWI, ,$ "S*konakn , merclaiar, 'dalam bagus

dan putihrya, ir& ll 1! "mniara wrg tersimru," di dalar kulit kerang.

Al Mabtuun tnrrya al mashutor (Fng t€rpelihara).

Sementara itu, firman Allah SwT, lt {f; 1:,i2'S ,\"i
'' Mereka dikclilingi oleh an&-anak rutda yang tetap muda.'Bse Ada yang

me,ngatakan batrwa mercka adalah anak ofttrrg-ofturg musyrik Mereka itulatt

pelayan atrli surga dan tidak ada di dalam surga itu keletihan dan tidak pula

membutuhkan kepada pelayanan. Akan tetapi, Allah SWT hanya ingn

merrberitahukan batrwa mereka berada di atas puncak kenikmatan.

Diriwayatkan dari Aisyatr RA, batrwa Rasulullah SAW bersabdq

"Sesungguhnya kedudukan ahli surga yang paling rendah adalah -
kedudulran- orang yang memanggil seorang pelayan dari pelayan-

pelayannya, namun juteru seribu pelayan yang menja'ntabnya yang

s elurahnya mengucop : labbaila labbaika (satrutan penuh kesopanan).' 80

Diriwayatkan dariAMullah binUma RA" diaber{<ata,'Rasulullah

SAW bersabda, 'Iidak ada seorang)un dari ahli surga keanali dilayani

oleh seribu pelayan muda. Saiap satu pelayan muda melahtkan suatu

pelrcrjaan yang berbeda dengan pelayan muda lainnya'."

Diriwayatkan dari HasarU bahwapara sahabat berkata, "\ryahai

Rasulullalt ryabilapelayur itu seperti mutira latas bagaimau dengar orang

yary dilaymi?" Rasulullah SAW prm bemsabda, " Perbedaan antara pelayan

35e (Qs. Al Waaqi'ah [56]: l7).
30 Riwayat ini disebutkan olehAlAlusi dalamtafsinrya (81241).
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dan ttnnnya s ep*ti perfudaan mtoa bulon nolon purnona dan bintang

yang paling kecil.'a6r

Al Kisa'i b€rkat4 "Kanantu asyqrui'a artinya satartuhu wa

shuntuhu mina.sy syams (aku tutupi dm aku lindtmgi sesuatu itu dari sinar

matahari). Abtantuhu fii nafsii artinp asrartuhu (aku jadikan sebagai

rahasiaku)."

Abu Zaid bertate " Kanotfitlru dn ahotuhuadalah satu makna

baik pada ternpat persembunyian mapun dal"m diri. Dilratalcm, kanantu al

'ilma wa abtantuhu, fahuwa mabtuun wa mukannun. Kanantu al
jaariyah wa abtantuhaa,'a fahiya mabutmahwa mukannah.

FirmenAlleh:

AM (L (4iiu @a;ts- F ;*'#. ff s
,.ai afe Ls;, qi rit 55 @ |#lx, taLl

@ )*. yt :frt i'ifl;3l'J? .-r CLdf g
"Dan sebahagion mereha menghadap hcpo.da sebahagian yang

lain soling tanyo-menanyo- Mereka berlsaar'Sesungguhnya

hami dahulu, sewaldu berada di tengah-tengah koluarga hami

merosa tahut (ofun diod?!b).' Maha Allah memberikan

harunia hepada furni dan memelihara hmi dori odztb neralsa

Sesangguhttyo fumi dahulu menyembah-Nyo Sesunggahnya

Dio-loh yang melimpahhan kebaikan lagi Maha Penyayang.o

(Qs. Ath-Thuur l52lz 2548)

36r Riwayat ini discbutkan oleh Al Alusi dalam tafsirnya (81241r, dari riwayat
Abdurrazzaq, Ibnu Jarir dan IbnuAl Mundzir, dari Qatadah"

362 Lih. Ash-Shihhah (612189), dan Lisan Al 'Arab, (errti; kanana).
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Firman Allah SwT, tt;;6 f ;* '#. ,fiiS "Dan

sebahagian mereka menghadap lcepada sebahagian yang lain saling

tanya-menanya." Ibnu Abbas RA berkata, "Apabila mereka telah

dibangkitkandarikubur, sebagianmerekabertargrakepadasebagianlainn5na-"

Ada yang mengatakan bahwa ini terjadi di dalam surga

\S;qrtinla saling mengingd-ingatkm ryayarymerekarasakm

di dtmia" seperti rasa keletihan dan ketakutan dari suatu akibat, lalu mereka

memuj i Allatr SWT atas hilangqra rasa ketakutan tersebut dari me,reka-

Ada juga )ang mengatakan batrwa seb4gim mereka be,lkata kepada

sebagian lainrrya,'Dengm sebab 4akalian dryatmencapai kedudukan png

tinggiini?'

FirmanAllahswT, '{iyX ryl A'Ji tlb ('1i-tl6 "Mereka

berlrata, 'sesungguhnya kami dahulu, sewaldu berada di tengah+engah

lceluatga kami merasa tahtt (akan diadzab) '. " Maksudn5ra, setiap orang

yang ditanya menjawab orang yarrg menanyanya, '$ b 6t

"sesungguhnya kami dahulu," di dalam dunia meriuia takut akan adzab

Allah S\m. u& ffi J-# "MakaAllahmemberikan karunia lcepada

ftami, " dengan surga dan ampunan. Ada yang mengatakan, dengan taufik

danhida1lah.

Firman Allah SWT selanjutnya, ,...Art Ql'b t3;i'ris "Dan

memelihara kami dai adzab neraka." Hasan berkatq ..# adalah

salah satu narna ryi neraka dm salah satu tingkat neraka Jahanam." Ada yang

mengatakan bahwa ia adalah api nerak4 sebagaimanaAnda mengatakan

Jahamm-

Ada lagi png mengatakan batrwa maksudryra adalah api a,.l"'ab as -

samuum. As-Samuum adatah angin panas. Kata ini bisa dimu'annatskan.

Dikatakan dari kata itq, summa yaumunaafa huwa masmuum- Bentuk

j amaknya ad alah s amaa' im.
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Abu Ubaidatr b€*ata, ",tls-samutnn di siang hari, tetapi bisa juga

digrnrakan di malam hari. Sdmgkan al btrtarr drmalam hari, namun bisa

juga digrrnakan di siang hari. Terkadag as-samuton digunakan untuk angin

dingn, akan tetapi lebih banyak digunakan untuk angn panas dan sinar

matahari. Seorang pe,nyairbe*ata,

tt.r. ,..ra.t....u2- :-rll l_l l:Jl
Hari ini adalah hari yang sangat dingin udaranya

Siapa yang mer(Na rcsah hari ini naka ah. tidakmencelanya36s

Firman Allah SWT, iifi ,$ -.r, L Q "sesungguhnya

kami dahulu menyembah-Nya," di dalam dunia agar Dia meurberikan

ampunan kepada kami atas kehrrangan kami. Ada ymg mengatakan bahwa

i;fi artinya na'buduhu (kami menyembah-Nya) . )g Ytfri :il
"sesungguhnya Dia-lah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha

Perryayang. " Nafi ' danAl Kisa'i merrb ac,mya onruha, yalcni dengan htlruf

hamzatr berharakat/a thah.ta Maksldny4 li' annahu. Se,me,lrtara laimya

menrbaca de,ngan harakat kasah, kn€na b€rada di awal kalirnat . ft rulnya

al-lathiif ({anglvlatra IrrnbuQ. De,mikian png dikatakan oleh lb,nu Abbas

RA. Akan tetapi diriwalatkan dri lbnuAbbas RAjug bahra utirya adalatt

Yarg Maha Jujtrr pada rya ymg dijmjika" Ini jup dikahem okh Ibu Juraij.

163 Syair ini terdapat dalam tafsirAl Mawadi (5/3 83), &a Fath Al Qadir (51140).

'a Qira' ah dargan hunrf hamzah bcrharakat/a rtah dat kasrah adalah qira' ah yarg
mutawatir sebagaimana yang tcrmaktub dalamTaqrib An-Naqtr,h" 176, dzaAl lqna'
atru).

L:rfi >u ilr t_f J
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FlrmanAlleh:

if 6 gE $s y*,x; ; J*i i;iu| b ir
jyt#:;u ofi*i+"il?b"o;fr

"?t"t'46reti1L?t@'uy;. 
fr 3; ff

i ;W @'oH d{ .l; ",'^r;i'r; frif e aiA"g
@t<)g.P\j( s1-.1py**

"Maka tetapl.ah membert peringatan, dan kamu disebabkan

nikmat Tuhanmu bakanlah seorang tukang tenung dan bukan

pula seorang gila Bohkan mereka mengatakan,'Dia adalah

seorang penyair yang kami tungga-tunggu kecelakaan

nenimpanya' Kotakanlahr' Tunggulah, malca sesungguhnya

aku pun termosuk orung yang ,rrenangga (pula) bersama

kamu.' Apakah merelu diperintah oleh pikiran-pikiran mereka

untuk mengucaplctn tudahan-tuduhan ini otaukah mereka

kaum yang melampaui botas? Atoukth mereka mengatakan,

' Dia (Muhammad) membud-buatnyo' Sebenarnya mereka

tidak beriman Mslu hendalfuh merelca mendatanghan

kalimat yang semisol Al Qur'an frta iihu mereku orang-orang

yailg benano

(Qs. Ath-Thuur l52lz 2934)

Firman Allah SWT, 'bn "Maka tetaplah memberi

peringatan " Maksudny4 tetaplah memberi peringataru hai Muhammad

kepada kaummu dengan Al Qur'an. 'tf;,J*l i;i -Ci "Dan kamu

L Surah Ath-Thuur I



disebabkan nibnat Tuhanmu," yakni deirgan risalatr Tbhanmu, trq
"Bukanlah seorang fitkang tenwg, " yang me,mbuat-buat perkataan dan

memberitatnrkan apapng akat€dadi b€sok tarpawahyr g# S'5 "Don

bukan pula seorang gila. "

Ini mertrpakan bantahan teftad4 perkataan mereka tentang

Nabi Muhammad SAW. Uqbatr bin Abi Mu' aift berkata'Dia orang gtla "
Sfibahbin Rabi'ahberkata,'Diafirkmg sihir." Sclainmerekaberkat4'Dia

hrkang te,nung." MakaAllah SWT mendustakmdan membantah pe*ataan

mereka

Ke,mudian,adayangmengatakan,maloa Jlrl * 4 irl -tri

adalatr strrrpab" Artinya, d€Nni nikmatAllab kmubukmlah trkang teinmg

danbukan seoralg grla Adajugaymgmengatakmbahnaibh*m $mpab,

akan tetei seperti perkataanAnda: maa anta bi fuandillah bi i aahrtiz (krnu,

segala puji bagi Allalr, bukanlah seorang bodoh). Maksudqa, Allah telatt

mernbebaskmmu dari se,mua tuduhm itu

Firman Allah SwT, 

"v, 
lit4 ?f "Bahkan mereka

mengatalran,' Dia adalah s eorang penyair'. " Maksrdnla, batrkan mereka

me,ngatakan bahwa Mtrhammad adalatr seorang penyair. Sibawaihi bertcata,

'?ara hanrba (manusia) diajak dialog dengan dialog png biasa ada dalart

perkataan mereka." Abu Ja'farAn-Natrtras berkata,'Ini adalah pertataan

yang bagus, akan tetapi sayangnya tidah dijelaskan dan tidak dit€rmgkan.

Maksud Sibawaihi adalah if aaarn pencataanArab adalah untuk kelur dari

satu pe,nrbicaram kepadaperrbicaaan ),ang lain. Setiry ungkpan s€perti ini

),ang terdapat di dalarn Al Qur' an maka maknaqra adalatr celaan dan keluar

dari satu pembicaraan kepada pembicaraan yang lain. Para atrli Nahwu

me,ngumparnalcmryra deirrgm fuL.

FirmanAllah SWT selanjutrya, gfi vii + Ul, "Yang

r--------\
I J-)., I
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koni tungu-natgu lcaelakao nunimpryn- " Qatadah bertat4 'Suatu

karm kafir bcrrrata,'Tlnggu saja kmatim Muhrnmad. trkmatim ihr akm

mthAmketiudain5asdngdm@tqnaiqrdahmF gtprtilr-,pcuydr

bdfil&'."
Adh-Dhabhakbcdr&,.I\dcr&adalahBuiAbdidDr, Mcrdralatr

yag merlgatalGm bahua Muhmad adalah soragpculair."
' r' Mar$fq,a,scbcdrt€idiaalmbinasas*egaimaaprapen:air

lainryra 4ratrya saja mcniaggal drmia pda usia muda, nah brygkdi dia

juga alrm mcoiaggd enia pads usia Erda scpcrti E ahla

AJ Akhmsy brrfrdan"Nattabhslu Uhi ilao rdfil nanwt,laht
hrrrtf jo(iloa)dihilangtan.SdagaimmaAikettkara,qaslwfl 11rzaido.dn

qasha&u ilaa zoidin. Al noaan utinp kematiu, menunrt pandapat Ibnu

AbbasRA

As"Srddi bedrm, daiAbu lvlaht, dai lbruAbbas RA *inii daler
AI Qur'an artinyagze* (ragu-ragu), kecuali pada satu teurpa! yaihr pada

surahAth-Thuur: gFJ ..ii, atinyakeiadian-kejadim segalaperkara"

Muj ahid berkara * o:il,Ii {.fi atinya kej adian-kejadim sepaqien g masa

gfi alrinya adiahr(masa)."

Al Ashma'i b€*ata, * ojlfit utinya malnm dan siug. Disebut

deoikia kaeoa ke&m5B mcnguregi rsia dm melrgisbiqlra'l qial" DEi Al
Asha'i juga diriwaptkm bahm dikdakan untuk masar rrrarwot. S€bab,

maca menghilangta kelorah mat4rhrlr hidry. Bcgitujuga kemation

Abu Ubaidah b€ry€odry{ dil(atailar lffitk ma.e, rn@uor. Scbab,

masa inr melemalrkm. Dai patratam mq** bbhpt noiintor, rtimya tali

1ag lcmab" Al nanih jnglffi al gfufuu adh4lw'if(d$uymg lcmah).

Al Farra' bcrkata, "Al manuun adalah mu'aonats dao bentuk ini

bisa tunggal dan bisajamak."AlAshma'i berpendap a\ al manwnadalah

E



bentuh tmggal ymg tidak adabentukjmalmp.

SementaraAlamfasyUerpcnaaeat itu adalah bentukjamak yang

tidak ada bentuk tr:nggalnya. Al mannm d+at dimudzakkarkan dan

dimu'annatskan. Siapa yang memudzalikartannya maka berarti dia

mengartikannya dengat ad-dahr alan al ,na.t G@anan) dan siapa yang

memu'annatskannya maka berilti dia mengatikml,a dag;an al maniyah

(kematim).

Firman Allah SWT, \#j '$ "Kankanlah, 'Tunggulah')'

Maksudnya, katakanlatr kepada merekq hai Muhanma4 tarabbashuu

artinya intazhiruu (tunggulah). 'd,fi 3; le ,if "Maka

sesungguhnya aht pun termasuk orang yang menwggu (Wla) bersama

kamu. " Maksudnla, termasuk orang-orang )ang menunggu adzab bersama

kalian. Alifiimya, mereka diadzab dengan pedangpadaperistiwa Badar.

Firman Allah SwT, i5Li illu'i "Apakah mereka

diperintah oleh pikiran-pikiran mereka. " Maksudnlna, akal-akal me,reka.

f-'\ro "(Jntuk mengucapkan tuduhan-tuduhan inl. " Maksudnya, untuk

mengucapkan kebohongan terhadapmu. A;rG ?i i il "Ataukah

merelra lraum yang melampaui batas?. " Maksudnla, ataukah mereka

melmpaui batas tarpa akal.

Ada 1mg mengatakm batrwa if bermatara AaL Maksu&l)& bahlm

merekakafir sebagai orang yary melarnpaui batas, sekalipunkebenrmtelah

nampakbagimereka

Ada yang mengatakan kepadaAmru binA$'I(enapa kaummu

tidak beriman, padatralAllah telatr menyebut mereka sebagai orang yang

berakal?" Dia mer{awab, *Akal itu tidak dibarcmgiAlah dengm taufik"

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud iSLl adalatr

adzhaanuhuz (pikiran-pikiran mereka), sebab akal tidak dib€rikan kepada

LTafsir 
Al Qurthubi I



ormg kafir. Seandairya orang lcafr memiliki akal niscaya dia berimm" Orang

kafir hanya diberi pikiran, dan akal itu menjadi dalil yang akan

mencelalotr<ml,1a Pikirmmenerima ilmu scrameryrehrnrlr' sedmgkm akal

menrbedakan ilmu dan menguhnnya dalam bAasan p€rintah dan larangm.

Diriwayafrkan dari Rasulullah SA\ry, batrwa ada seorang laki-laki

berkatq "'Wahai Rasulullab alangkah berakalnya fulan Nashrani itu!

Rasulullah SAW pun bersabd4 'Tidak begitu, sesungguhnya orang

kafir tidak memiliki akal. Tidakkah kamu dengar firman Allah,

#,#lA& c',#;1 '4e*i$63 'oan meretra berkata,

'Sekiranya leani mendengarlun atau men ikirkan (peringatan itu) niscaya

tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala'

nyala'.'46

Dalam hadits Ibnu Umar RA: Rasulullah SAW me,mbentaknya,

kemudian beliatr tersafOa, " Tidak begittt, sebab orang yang beralal adalah

orang y(mg melalairan ketaatan kepada Allah. " Demikian yang disebutkan

olehAt-TimridziAl HakimAbuAMillah dengm smadrya-

Firman Allah SwT, 'fr,ii'rt;fr ii "Ataukah mereka

mengatalran,'Dia (Muhammad) membuat'buatnya' ." Maksudnya,

mengada-ada Al Qqr'an. Attaqawwal artinya mengada-ada perkataan.

Biasanya digunakan pada kebohongan- Dikatakan, qawwaltanii maa lam

aqul ! wa aqwalnnii naa lon aryl, atiqla kmu mengada-ada atas nannaku.

Taqawwala 'alaihi artinya berbohong kepadanya . Iqtaala 'alaihi artnya

tafoakluma(menjadikan sebagai hulcun).ffi

-J
ii eertma rniltft peqginglilm dm kedua untuk ryaaD (pemastim).

6(Qs.AlMulk[67]: l0).
!6 Lfr ,. A s h-Shihhah (5 I 18W807 ).
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Maksudnya, tidak seperti apa yang mereka katakan. 'er*t { .f
" Sebenaraya mercka tidak berhtun, " katena keras ke,pala dan sombong.

FirmanAllah SWT selanjutnp, 4 S.p \;W "Maka hendaWah

mercka mendatangkan kalinut yutg s anisal Al Qur' an itu. " Maksudnla,

me,ndatangkan Al Qur'an yang m€n)rEnryai Al Qtrr'aq buatan mereka.

39# l.jtt ol "Jika mereka orang'orang yang benar," bahwa

Muhammad telah mengada-adanya

Al Jatrdari mernbac "- rlri 
q)xb tjlii, pt*i dagm, idhafah,w

sedangkan ha pada -,ap kembali kepada Nabi SA\tr. IGlimat png
maksudnya Al Qur'an disandarlcan kepada belial karena beliaulah omng

yang diutus dengan membawaAl Qur'm tersebut. Adapun b€rdasad(an

qira'ah jama'ahahliqira'ah,lukembaliAlQ,rn'm.

"' Ara 'a, Al Jahdari ini bukan 4ira'a[ yang mutawatir.



FirmenAlleh:

titif e 3'it'fr '.tl ** ie bt*il

if e b$t'& L;!r {?t @ y fi, i!*u,

6 rl$u/ $t 6,4" {t';* 4'J tl
'Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun atauhah

merelayang ,nencqrtakan (diri mereka sendiri)? Auuksh

mereka telah menciptakan langit dan bumi itu?; sebenarnya

mereka fidak meyakini (apa yung merelu katalcan)- Ataukah di

sisi mereka ada perbendaharsan Tuhanmu atau merekakah

yang berkuasa? Ataukah mereka mempunyai tungga (ke langit)

untuk mendengarlwn pada tangga itu (hal-hal yang ghatb)?

Maka hendahlah orang yang mendengarkan di antara meteka

mendatangkan sudu lccterangan yang nyatn Ataukah untuk

Alluh anak-anahperempuan dan untuk kamu anak'anak laW'

lqki? Auukah lwmu meminta upah kepada mereha sehingga

mereka dibebani dengan utong? Apakah ada pada sisi mereka

pengetahuan tentang yang ghaib lalu mereka menuliskannya?

Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-

orang yang lufir itu merekalah yang kena tipu dayu Auukah



mereko mempunysituhan seloinAll.ah. aha SuciAUah dari apa

yang mereha percehutulcan" (Qs. Ath-Thuur l52lz 3543)

Firman Allah SWT, at* ib b 1# it "Apatrah mereka

diciptaknn tanpa sesuatu pun." if aOAaU shilah zaidah (penghubung

tarrbahan). Perkiraan maknaryra : Alclruliqw min ghaii syai tz. Ibnu Abbas

RA berkata,'Maksudnla : min ghairi rabbin Htaloqahum w a qaddarahum

(tarpaTirhan pngmenciptakan merekadanmenenfukmmereka)."Adapng

mengatakan bahwa maksudnya: min ghairi ummin wa laa abin(tanpa ibu

dan tanpa ayah). Artinya mereka seperti benda mati ymg tidak berakal dan

tidak adajalanbagiAtlahurhrkmenglrujatmardra. fidaklahmerekadernikian!

Bukankah mereka diciptakan dari air mani, segumpal darah dan segumpal

dagiqg?

Ibnu Atha' berkatq Ibnu Kaisanjuga berkata, "Apakah mereka

diciptakan sia-sia dan dibiarkan begitu saiu zi,;. P bmakstrdnya: /f

ghairi syai'in (bukan untuk apa-apa). Artinya c,, bermakna lam.

3,ti*afi i if "Ataukah mereka yang menciptakan @irt mercka

sendiri) ? " Mahsudny4 apalcah mereka mengatakan batrwa mereka yang

menciptalcan diri mereka sendiri, rnaka me,reka tidak perlu trmduk kepada

p€rintahAllah. Akan tetqi merelo tidak meirgatakan deinikim.

Apabila mereka mengakui bahwa ada Pencipta dan hkm mereka,

lantas apa png mengfulmgi mereka rmtuk meirgalnri Pe,ncipta itulah png

berhak diserrbah, bukan bertrala-bertala dan untuk me,lrgdcni batrwa Dia

kuasa untukmerrbmgfitkm dai kematim.

Firman Allah swT, ?i$g ,p,'r'ZJiltfi* il "Ataukah

merelra telah menciptalcan langit dan bumi iu? " Sesungguhnya tidatdatl

demikian, sebab mereka tidak pernatr menciptakan sesuatu apapun.

l:s; { ;17. 
"Sebenarnya mereka tidakmeyakinl, "de,lrgankebenaran.
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,X; bW ery 7l "Atoukah di sisi merclw ada perbendaharaan

Tuhanmu. "Apakah di sisi mereka ada perbendatraraan itu hingga mereka

tidak mernbututrkanAllah dm b€rpaling dari perintatt-Nla-

IbnuAbbas RAberl<at4'?erbeirdalrraan Tirtrmu itu adalatr hujat

dan rezeki."Ada yang mengatakan, larnci-kunci rahmat. Ikrimah berkata,

' lVlaksudqra adalah kenabim" Artiqa Apakah di tangm mereka hrnci-hrnci

risalatr Tuhanmu hingga mereka dapat meletakkannya semau mereka."

Dipemrmpamakan dengan pe,lbendatraraarU karena perbendaharaan adatatl

suatu tempat png disiapkan untulc berbagai macam simpanan. Ketetapan-

ketetapanAllatr sama seperti perbendatraraan yang di dalamnya terdapat

berbagai j enis f ng tiada batas.

Firman Allah SwT selanjutnya, 6:h1!fs i il "Atau

merel<al<ah yang berlata,ta. " Ibnu Abbas RAberkata, "Al Musallithuun al

jabbaartun(yang berlorasa lagi bersikap keras)." Diriwayatkan dari Ibnu

Abbas RAjlgu Al nabrtihaat(mernbatalkan). Sep€rti inijuga ng dikatakan

olehAdh-Dhahhak. Diriwayatkan dari IbnuAbbas RAjuga: Am humul

mutawallutrn (apakatr mereka )ang mexrguasai). Menunrt Al&la' : Am hum

arbaabun qaahiruun(apakah maekatuan-tuan png bersikry keras). Atha'

berkata, "Dikatakan tasaitharta' alayya, artimya iaakhadztanii Htawalan

laka Q<arrame,qi adikanku sebagai budahnu). Ini juga dikatakan oleh Abu

IJbaidah.36t

DalamAsh-shihlrah,almusaithirdqnalmushaithirtfrnyayang

memguasai atas sesuatu untuk meng6n asiqa dmmmpeftatikat keadaarya

serta mencatat perbuatannya. Asalnya dari as'sathr (garis), kare,na tulisan

adalatr garis dan orang yang melakukannya disebut musaththar dan

ta Lth. Maj az Al Qur' an (21233).
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mus aithir. Dikatakaq s aitharta' alainaa.

Me,nnnrt Ibnu Bahr: $th:45f i if maksudnya adalah al

fuafazhah (para penjaga). Diambil dari pe,nggarisan buku yang dihafal apa

yang tertulis di dalmnya- Al musaithir di sini meirj adi haafah (penghafay

peqiaga) 4a ngAllahtulisdiIauhlvIahfizh.

Ada tigabahasauntuk keta ini . Pertannadengan hunrfsiad. hilah

qira'ah ulama pada umum4ra. Kedua, de,ngan humf slz, qira'ahlbnu

Mrfiaishin, Huraid, Mujahi{ Qunbul, Higam danAbu Haiwatr .3@ Ketiga,

denganisymamhunrf sft adzay.nolniadalahqira'ahHuwahsebagaimana

yang telah dipaparkan pada penjelasan firman Atlah SWI, L545 .''"

FirmanAIlahSW'T, *'J Tl "Ataukah mereka mempunyai

tangga. " Maksudny4 mereka mengaku batrwa mereka memiliki alat atau

sarana untuk naik ke langlt. * $;,i-f- "(Jntuk mendengarkan pada

tanggaitz. " Maksudnla, mendengarlon berita-berita di atas tangga itu dan

sampai ke ilmu ghaib dengan tangga itq sebagaimana Muhammad SAW

sampai kepadaqra denganjalan wahyl

Firman Allah SWT selanjuhya, *! & ilr*, $$i
"Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka

nendatangkan suatu keterangan yang nyata. " Maksudny4 hujah atau

dalil yangjelas batrwapengalnran mereka itu adalatr be,nar.

As-il1@naddahb€ntuktunggal, sedangkmbentukjamaknla adalatt

as -s alaalim png digunakan untuk naik. Terkadang di sebtt al gharaz.

t6e Qira'ah im adalah qira 2i yang mrtawatir seperti yang termaktub dzlamTaqrib
An-Nasy',h. 17 6 dar Al lqna' (2177 4).

tto Qira'ah ini adalah glra'ai yang mrtawatir seperti yang termaktub d"lam Taqrib
An- N aryr', h. 17 6 d^a Al I qna' (2 t7 7 4).

'7t (Qs. Al Faatilah [1]: 6.
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..lt)4 Ot r:,:;- maksudnya yastami'uuna 'alaih. Sama seperti

finnan AUah SWT, 4Z'ilt U:* 4 "Pada pangkal pohon htrma-"

Maksudnya, 'alaa judzuu'in nakhl. De,lnikian yang dikatakan oleh Al

Akhfasy. Abu Ubaidah berkata,'n "Yastami'uuna bihi (mendengar

denganrrya) ." Az-7-unEbertata,'lvlaksudnla, ryakah mereka memiliki Jibril

yang datang kepada Nabi SA\M dengan mernbawa watr5nr."

FinnanAllahsWT, Afi $ 4 '4 iI "*oukahuntuk

Allah anak-anak paempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki? " Allah

mernbodohkanpikirm-pikirarmereka sebagai celam dan kecaman tefiadry

mereka Maksudnya: Apakah kalim m€nlandarkm kepadaAllah anak-anak

p€rempum ng sangat tidak kalian inginlen? Siapa png akalrrya seperti ini

makatentu sajamenginglari kebangkitan . Gi fiii il',ntautran lamu

meminta upah kepada mercka. " Maksu&rya, rmttrk me,lryampaikan risalah.

ltW i; n fi "S"hingga mereka dibebani dengan utang?"

Makzudrrya dengan utang png kamu tagitr, mereka dibebad.

|t#- #.Ft i+ ?i "Apakah ada pada sisi mereka

pengetahuan tentang yang ghaib lalu mereka menuliskannya? "

Maksudrryaa mereka meirulis unttrk manusia 4a yang mereka inginkan dari

ihnu gharb (hal-hal ymg Saib).

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya: apakatr ada pada sisi

mereka ilnru tentarg sesuanr ymg tidak diketatui ol& mmuia hinggp mereka

mengetatrui bahwa ryapng dib€dtahukm oletr Rasul kepada merreka seeerti

perkara kiuna! surgq neraka dan kebmgf,itar itu adalah batil.

Qatadah berkata, "Ketika mereka mengatakan bahwa

t)fi 4S +l Ult 'Yang kami tunggu-tunggu kecelakaan

tn LIh. Maj u Al Qur' an Qn$).
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menimwnya,'Allah SwTb€rfirman,,r;1 lr'ry 7l1epa-n adapada

sisi mercka pengetaknn tentang yang ghaib,' hingga mereka mengetatrui

kapan Muharnmad akan mati atau ke mana pe*armf akan berakhir."

Ibnu Abbas RAb€d<at4':Apakah di sisi mereka ada Iautt Mahftztl

hingga mereka dryat menulis 4a lmg ada di sana dan merrberitahukanqra

kepadamanusia?" i

Al Qutabi berkata, "Yaktubuun artinya yabkumuun

(menghuloml@n) dn al ldtoab ufrya al fubn(hrhm)." C.ontoh lain firman

AllatrswT,l;Y *i ;{t 'f* ;g "Tulunmutelahmenetaplcan

atos dii-Itlya kasih sayog.'8R I\dalr$rdn)8, fuakmu. Juga sabda Rasulullatr

SAW, "Demi Dzat Yang jiwaht di tangan-Nya, sungguh aht akan

menghuhtmkan di antara lcalian dengan Htab Allah. "374 Maksudnyq

dengarhukurnAllab"

FirmanAllah SwT, la-f'o:Ll il "Ataukah mereka hendak

melalairan tipu daya? " Maksudnya, tipu daya di Dar An-Nadwah.

Ot3S.:5 ) it$ eifi "Malca orang-orang yang kafir itumerclalah

yang lr.ena tipu daya. " Maksudn5ra, yang tertipu dengan mereka sendiri.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman , ,;F, {1 i$ Ft 3* 1S

"Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang

mercncanalannya s endirl'azs hf lqbukti dengan te,lbunuhnya mereka pada

perangBadar.

Firman Allah SwT, ifr '* 'rjl l il "Atautrah mereka

mempunyai tuhan selain Allah, " yang dapat menciptakan, mernberi rezeki

danmelindrmgi |r;rt ui lit A4 "MahasuciAltahdariapayng

'a (Qs. Al-An'aam [6]: 54.

'74 Bagian dari hadits yang takhrijnya telah disebutkan scbelumya.
375 (Qs. Faathir [35]: a3.
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merelra persehttukan." Allatr SWT menyrcikan diri-Nya dari memiliki

sekutu. Khalil berkatq "setiap if adam surah Ath-Thuur adalah kata

i s t i/ham,bukan' ath af."

iSi +b-i 1;'4 69v" ;si G ,qW ob

@ $si;h3- *t ,sifr &'; ltiii ;? "e:,:n @

@ bi:;- i S': €*, i3S't'* 4 { ii
ulitu merelu melihat sebagian dari langit gugur, nereka akan

mengatakanr'Itu ad4tgh awan yang bertindih-tindih'' Maka

biarkantah merelca hingga merelea nenemui hari (yang

dijanjikan lccpada) mereka yang pada hari iu mereha

dibinasakan, (yaitu) hari kctilea tidak berguna bagi mereka

sedikit pun fipa daya mercka dan merelea tidak ditolong."

(Qs. Ath-Thuur l52lz aaaQ

Firman Allah SwT, (ng ;Wn G E V; oy "Jika

merclra melihat sebagian dari langit gagn "Allah SWT berfirmm demikian

sebagaijawabanatasperkataanmerekr,* vrt$ lZrt G rk
"Maka jatuhftanlah atas kami gumpalan dari langit. "376 Juga atas

perkataan merek4 t :T qL c.:35 tS ;i:':i 'ry ,l "Atou kamu

jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana kamu

ftat&an.'8n Maka ketahuilah batrwa semdairyra Dia melakukan rtq niscala

FimanAllah:

3?6 (Qs. Asy-Syr' araa' 126l 187 .
!7 (Qs.Al Israa' ll7):92.
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merekaberkata, it|l +&7 "Itu adalah au,anyang bertindih-tindih. "
Maksudqa, sebagianrrya di atas sebagian lainnyajatuh ke atas kami, bukan

langt. hi adalah perbuatan orag yang keras kepala atau orang yang sudah

dilnrasai oleh taklid. Orang-orang musyrik te6agi menjadi duq yaitu yang

keras kepala dan yang dikuasai oleh taklid.

Al kis af adalah bentuk j amak dan kisfah, yang berarti sepotong

dari sesuatu. Dikatakan, alhinii ki.sfatan min tsaubika (berikan kepadaku

sepotong dari pakaiamu). Dikatakanjuga untuk bentuk jamat' kisf. Namun

ada yang me,ngatakan, al kisf dn al kisfah ihr satu. Al Althfasy berkata

"Siapa yang menrbac,a kisfaz be,rarti dia menjadikmya bentuk tunggal dan

siapa yang me,nrbacanya Hsa/irrfn ffidiamenjadikmyabqtukjamak.
Hal ini telah dijelaskm dalm surahAl Israa'3D dan lainrya Segala puji haqra

bagiAlah

Firman Allah SWT,'iiii " Maka biarkanlah mereka." Alxat ini

dinasakh dengan ayat pedan E. 't rj#- *;'. ,sft i+'; l$i b
"Hingga mereka menemui hari (yang dijanjikan kepada) mereka yang

pada hai itu merelca dibinasakan. " Dengan hurufya 'berharakilfathah3m

adalah qira' ah ahli qira' ahpada rrnumrya- Sedanglcar IbnuAmir derAshim

menrbaca dengan hurufya' b€rharalet dhammah.

Al Farra' berkatq*t 'I(eduanya ada dalam bahasa. Sha'iqa dan

sha'uqa. Seperli sa' ida dan sa'uda. Qatadahberkat4'Makzudrryra adalatl

padaharimerekamati."

3T Qira' ah im adalzh qira' ah yang tidak mutauratir, knena kisafantidak diriwal"atkan
secara rnrtawatir kecuali dalam surahAl Israa', surahAsy-Syl'araa' dan surah Saba'.
Lih. Taqrib An-Nasyr, h. 135.

t7e Lih. Tafsir ayat 92 dari surahAl Israa'.

'to Qira' ah dengan hurufya' berharakat fathah dan dhammah a&lah qira' ah yarrg
mutawatir sebagaimana )raog ternalfi$ dalamTaqnb An-Nasyr,h" 176 datAl lqna'(2l
nq.

3tt Lih. Ma'ani Al Qur'an(3194).
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Ada yang mengatakan, bahwa malcsudnya adalah hari Badar. Ada

juga yang mengatakan batrwa maksudnya adalatl hari tiupan sangkakala

pertama Ada lagi png me,ngatakan batrwa maksudnya adalah hari kiamat-

Pada hari itu mereka ditimp a adzab yangmernbuat akal mereka hilang. Ada

lagi png mengatakan, i r;i;zi,yanidengan hunrflz'berhrakat dhumah

dai ash' aqahullaah(Allah me,nrbinasakanqra)-

. FirmanAllahswr, 6i#'er! $ ;i "{roitu) haritetit@

tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka. " Maksudny4

tipu dayayangmerekalakukanterhad4 Nabi SAWdi dunia At;.| it {;
"Dan mereka tidak ditolong," dari-siksaarAllah. iri ai,,"t'"Utao

karena badal dari't;rtj;-?i .l. rs ft ii.
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FlrmenAllah:

{ i$t ,#t 4ii 'o:3 6.t'"o lflb 'c,.il)'oy

!is-W\ ii| c*'p fA.*is @ Afr
plfo'4A fi Ai @ itn'ct? et'; #

@rH
"Dan sesungguhnya untuk orsngotangyang lalim ada adzab

selain itu. Teupi hebanyalcan merefu tida* mengetuhui Dan

bercabcrlqh dalam menunggu leetaapan Tuhanmu, maka

sesungguhnya kumu beradq dalam penglihatan Kanti, don

bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu letilet leamu bangun

berdiri, dan befiasbihlah kepada-Nya pada beberopa saat di
molom hari dan diwaldu terbenam bintang-bintang (diwalxa

Iajar)." (Qs. Ath-Thuur [52] : 47 49)

FirmanAllah SWT, itfir$i|ntty "Don sesungguhnya untuk

orang-orang yang lalim. " Maksudnya, yang kafir, Al.:'t $ti (.1'ii "Ada

adzab selain l'fa " Makzudnyia, selain kematian mereka. Me, nrrut IbnuZai4

yaitu musibah dunia, seperti kelapararu sakit, be,ncan4 kehilangan harta dan

anak. Meirurut Mujatri4 >aitu kelryaran dan kepayahan selama tujtth tahun.

Me,nunrt lbnuAbbas R t >aitu pernbrmutran. Dri IbnuAbbas RAjuga, adzab

kubur. [ri juga dikatakan olehAl Barra' binAzib RAdanAli RA.

Dengan demikiao, ib3 berara ghaira (selan), akan tetapi adajuga

yang mengatakan batrwa maksudnya : adzab yang lebih ringan dari adza;b

akhirat. FirmanAllah SWT selanjutny4!fr { ifi !$!'3 "Tetapi

kebanyalran mereka tidakmengetahui. " Tidak mengetahui bahwa adzab
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pasti turun kepada mereka. Ada juga yang me,ngatakan, ifi lf.":S
'rt;Ai $ "Tetapi kebanyakan meteka tidak mengetahui " apa yang

mereka akan sampai kepadarya

Firman Allah Swr, Ci;\lilt qt F.'r' 
*tS "Dan

bers abarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya

lramu berada dalam pmglihatan Kami"'Dalam a)'at ini dibahas dua

masalatr:

Penana:FirmanAllahsl\[, fl *' 
*rS.Adaymgmengatakan

bahwa maksudnya, bersabarlatr terhadap keputusan Tuhanmu yang

mernbebankan risalatr-Nya kepadamu. Ada juga yang mengatakan bahwa

maksrdnya, bersabarlah te,rhada ujiur-Nya png Dia timpakan kepadamu

lewat kaummu. Ke,mudian ayat ini dinasalfi dengm alat pedang.3m

Kedua: Firnan Allah SWT, f*=. afi5. f,{rb"arry., dalarn

pmdanggrdmpengtihdmdai Kilni. Kf,ni melihat dmmendengr apaydlg

kamu katakan dan kamu lakukm. Ada yang mengatakm: Ymg mana Kmi
melihatnrq ma{agmu, meliptrtimu dm memelihrmu }vlalsp s€rmua kata

ini adalah satu. Contoh lain firmmAllah'Aza wa JaIIa kepadaMusaAS'

i*;I" '{fi "Dan supoya kamu diasuh di bawah Pengawasan-

Kn'88 Maksudnyir, dalmr pemetihraan dm penjagaarKu.'u IIal ini telah

d[ieladcmseehmrya

Firman Allah SwT, fi, AS ?* ,* e; ,r"t i?3
ti.!fi ie| 'rx# "Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu

ketika kamu bangun berdiri, dan bertasbihlah kepada-Nya poda

3s2 Tidak ada nasalh di smr, karcna ti&lc a& pertcntangan antara ayat ini dan ayat

as-sad(tangterdapat dalam surah At-Taubah atau pcrintah rmtuk bcrjihad).
m 

1qs. Thaabaa' [20]:39).l. Ulama salaf bcrpcndapat bahwa wajib mengimani semua sifat tanpa

mentakwilkannya dan meyakini bahwa Fng lahir bukan ]rang dim'ksud-
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beberapa saat di malam hari dan di wabu terbenam bintang-bintang

(di wafui faj ar). " Dalamayat ini dibahas dua masalah:

Pertana:FirmanAllahsWT, ?* ,u qS * j?S.X^
silang pendryat tentang tahril frmeAllah SWT, irr r-.arfUi" Malilq

Ibnu Mas'ud, Atha' bin Jubair, SurymAts-Tsauri dmAbul Ahwash betkat4

"Bertasbih kepadaAllah ketika diaberdiri dari majlisnya. Dia berucap,

' Subhaanallaah wa bi foamdih (maha zuci Allatr dan terpujilah Dia), atau

subhaaneailoahu wa bi hundika (maha $rci Engkau, yaAllah dm terpujilatt

Engkau). Jil<a m4jlis itr adalah mqilis )@gbaikmaka kmu telah menanbahrqa

denganpujian png baik danjikam{lis itutidakbaikmakatasbih itu sebagai

pen6usn5a-"

Dalil tahilil ini adalatr rya ymg diriwayatkm ol&At-Tkmidzi dai
Abu Hurairatr RAu dia berkate'R.asulullah SAW bersabda

u iA t( ,F ,i6'M ,4'Fr # d"-e u
Uf vt'dl \'J'r#l a)*;3 4t UQ Ai;,r*r;

U; e*tV Gos rldiotAt'*l:tlr'ipf
'Barangsiapa yang duduk di suatu majlis, lalu banyak

lccsalahan padanya, lalu sebelum dia berdiri dai majlis itu, dia

menguarp: (maka suci Engkau, ya Allah dan terp$ilah Engkau,

aht bersaksi bahwa tidak ada tuhan melainkan Engkau), maka

pasti diampuni untubrya apa (kcsalahan) yang ada di majlis

i1vt.'4ts At-Tirmidzi berkatq 'Ini addah hadits hasan shahih

385 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang doa-doq bab: Apa yang Diucapkan
Apabila Heirdak B€rdiri dari N{ajlis, (5/494, no. 3433), dan dia mgatatmbahwa hadis
ini adalah hadir lrasan gharib shahih,Ibnu Hibban, Hakim dalam ll Mustadrak,
dalampcmbahasan tentang doa, bab: Beristighfar ketika HeirdakBerdiri dari Majlis (l/
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ghaib;'

Ibnul-hnrRAp€mahbedda,'Kaaimangffirngdaldn sdum4ilis'

sebelnnr Rasulullah sAW b€rdiri" beliau mangucry seratus kali; rabbiglftrlii

wa tub 'alayya innaka antat tawwaabul ghafuur (Wattai Tuhanku,

ampunilah aku dm terimalah tarbafl<u, sesunggghnla Eagkatl Maha Penerima

taubat dan Maha Pengryrm).s At-tfirmidzi berkata,'Ini adalah hadits hasan

shahihgharib;'

Muhammad bin Ka'ab, Adh-Dhahhalc dan Rabi' berkata,

'Maknanya adalah ketika berrrliri kepada shalat (hendak melakukan shalat-

pez)." Adh-Dhatrhak berkata, 'Dia benrc ry: Allaahu alcbar kabiiraa wal

fuamdu liltaahi katsiiraa wa subfoaanallaahi bubatan wa ashiilaa (Allah

Maha Besar de,lrgan sebesar-besamla, segala puji bagi Allah sebanyak-

banpknp, dan maha strciAttah di pagi dan petang hari)."

Al KiyaAth-Thabari berkata,3tT 'sl'akwil ini sangat tidak tepat.

Sebab firman-Nya, iJ.g ,I- tidrkmenunjtrkkan adanyatasbih setelah

talbir. Takbirlah png ada setelah b€rdiri dm tasbih ada di belakmgnla- Maka

ini menur:f ut<kan bahwa maksudnya adalah ketika berdiri dari setiap tempat

sebagaimana yang dikatakan oleh lbnu lvlas'ud RA."

Abul Jauza' dan Hassan binAthiyah berkata,'Maknanp, ketika

kamu bangun dari tidurrru." Hassan b€rkat4 "Agar pekerjaannya dibuka

dengar dzikir k€padaAllah""Al IGIbi be*ata,'S€butlahnanraAllah dengan

536), IbnuAs-Sunni dalampembahasan tentang amal siang dan malam, bab: Apa yang

DiucapkanApabilaDudukdi Suatu Majlisyang BaqrakKesalahannya, rro.449,danAl

Baihaqi dalam Sunannya" dari Abu Hurairah RA. Hadits ini juga disebutkan olehAs-
Suyrthi dalam Al Jami' Al Kabir (4l56Q,dari riwayat-riwayat tcrdahulu.

3!6 HR At-Timddzi dalampembahasan t€ntang doa-doa, bab: Apa yang Diucapkan

Apabila HendakBerdiri dari Mailis$la9aa95, no. 3434).
tn Lih. Ahkam Al Qur'aa (41391).

[ :srt 
,')
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lisan ketika kamu bangur dri tqat tidurmu supai kamu masuk dal"m

shFlrq ]aitu shald Shlrbuh."

Teiilang hal ini ada bebcrrya riwal'at yaog seinuanya siai ih.Di
antaranya badits Lrbadah RA dai Rffiilullah SAIV, bcliau Uersataa,

d ,:i U.;r,t i.f,, hr I $t ,sui ,pt n'rG iaaaa

n i=jr ,its :,r k "t; 
';, i=ir d, iltir

\'li:;.!, J? ii ,,;diri tr I ,,t v; t, u;),
u" ';'oti ,:i',.-,.Lt G \f ,tA &lt ,ivn ,lu,

.'$2*Jb3
" Boangsiapa fungm fui fidw di nalon *, * * fu:
'fdalc ada tu ran melafukan AAah, horya Diq ftdak ada sehtnt
bagi-\fia, hanya milik-Nya keraj aah dan hmln mitihqa pujian

dan Dia atas segala sesuaht Maha Kttosa, segala puji hanya

milik Allah, maha suci Allah, malu besar Allah, tidak ada fuya
dan fidak ada upaya kcctali dengan Allah', kcmudian dia
bedoa lagr: 'ya Allah, anpnilah aht'atau b*doa hinfiya,
niscaya Allah pasti memperkenankannya. Dan jika dia
bqtwdhu lalu slulat niscaln shalatryn psfi diterima. 'ar HR
Alhrlrtui.

Ta'auta ar-rajulu minal lail: apabila dia bergerak (bangrrn) dri
tidumya dengan ada suara Dri kata ini dikatakan, 'ana azh-zhaliimu

$t HR Al Brrlrhqri dalam pembahasan tcntang rrm'at bab: Keutamaan orang yang
BangmTt&rPada lvralmllarl lalu shalat,Aha4A&Dadmd,AbuDau4At-Tirmidzi
Ib,nu tvlaja[ Ibm Hibban, dan Arh-Thabrani, dari ubadah bin shamit RA. Lib- Al Jani ,

AllGobb(414r2).
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ya' aamt'iraaran.' Iraaranartinya suara orang yang terzhalim. Sebagian

orang mengatalgn, 'atTa azh-zhaliimu ya'irrt 'iraaran. Sebagaimana

mereka mengatakm" Zrrnya orr-ru'ao ntu lnztnira zimaaran, artiryabUrung

untabersuara-

Diriwaydlon dri Ibnu Abbas RA, bahwa ryabila Rasulullah sAw

b€rdiri shalat di malel hri, beliau selalu beruc4:

'8r,V. i :,r r\tj rtrrl;rt ) ; Ul i;ir U'';l'
iir 'rrit ,; ii ,r:.,eltj pr'.Jit '# ul1=!r

'*'eiti'* ti.;,;'* ui t',s-'!a;t fir ul
U ';;tl, 16 "tU3',* u4tt'6r '^rt t:t t* )6t:
U) '.St Ufp ',*t U')

63t';l qu:i 6 d.'jb,6

*; :!:h f-f f

|C3g|fi\i'&c
uf lt 4 t,? it Clrr i:fi, ul'.jLl ti t,';l

.?).*itt ,f
"Ya Allah, hanya milik-Mu segala pujian, Englcau cahaya langit

dan bumi dan orang yang ada pada kcduanya, hanya milik-Mu

segala pujian, Engkau Yang mengatur langit dan bumi dan

orang yang ada pada keduanya, hanya milik-Mu segala puiian,

Engkau Tuhan langit dan bumi dan orang yang ada pada

keduanya, Engkau adalah Maha Benari ianii-Mu adalah benar,

firman-Mu adalah bena4 pertemuan dengan'Mu adalah benar:

sutga adatah bena4 neraka adalah benat; hari kiamat adalah

benati para nabi adalah benari Muhammad adatah benar Ya

Allah, hanya kepada-Mu ahtberserah diri, hanya kepada'Mu
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aht bertawak*al, hanya kepada-Mu aht beriman, hanya

kepada-Mu afu kembali, hanya dengan-Mu aht berdebat, dan

hanya kepada-Mu ahtmendasarkan huhm, maka ampunilah

untukht aht apa (kcsalahan) lnng telah afu lafukan dan yang

belum aku lahrkan, yang aht sembunyikan dan yang aht

nampakkan, Engkau Yang Mendahulukan dan Yang

MengaWirlan, tidak ada uhan melainkan Engkau (atau) tidak

ada tuhan selain Engkau.3$ (Munafaq 'alaih).

Diriwayatkan dai IbnuAbbas RAjupbahwa apabila Rasulullah

SAW bangrrn dari tidw malam, beliau me,n14u (bekas-penj) tidur wajatr

beliaq kerrudian me,mbaca sepuluh ayatt€ralfiirdari surahAli'Imraan.3s

Zaid bin Aslam RAberkata,'Maknanla, ketika bangun dari tidur

siang untuk shalat Ztrhur." IbnuAlArabi berkata, "Tidur siang tidak ada

satuprur riwalat tentargnla" Tidrn simg ini digabungkm d€ngal tidttr malan."

Adh-Dhahhak berkata "Maksudnya adalah tasbih dalam shalat

apabilaberdiri hendakmelakukanqa-" Menun[Al Mawr,li,3" tentmg tasbih

ini adaduapendapat:

Pertama, ucapan subhaana rabbiyal 'azhiim (maha suci Allatr

Tirlran Yang Maha Besar) dalarn ruku' dn rubfuaana rabbiyal a' laa (Maha

Suci Allatr Tirhan Yang lvlaha Tinegi) dalm sujud

3te HR Al Bukhari dalamp€Nnbahasan tentang tajud bab: Tahajud Malam, Muslim
dalam pembahasan tentang shalat musafir, bab: Doa dalam Shalat Malam dan
Mendirikan ShalatMalam, MalikdalampembahasantentangAl Qur'an, bab: Riwayat
tentang Doa, dan Para imem lainnya.

3e0 rTR Al Bukhari dalam pe,mbahasan tenta4g wudhq bab: Membaca Al Qur'an
setelah Berhadats, Muslim dalam pembahasan tentang shalat mrsafir, bab: ps1 dnlam
Shalat Malam dan Mendirikan Shalat Malam, Malik dalampembahasan tentang shalat
malarn, bab: Shalat Nabi SAW pada Shalat Witir, dan Lainnya.

re' t ih. TafsirAl Mauardi (5/387).
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Kedua, bertawajjuh (khusyr') dalam shalat, )EImi benrcap:

subfraanakallaahumma wa bi fuamdika wa tabaaraka ismuka wa ta' aala

j adh*a wa laa ilaala ghainrka (matra suci Englau yaAllah dm terpujilatt

Engkau, sucilah nama Engkarf tinggilatr kekuasaan Engkau dan tidak ada

tuhanselainEngkau).

Ibnu Al Arabi berkata,3e'Barangsiapa yang mengatakan bahwa

marsutrya adalah tasbih ddm shalat malra itutah ymgpaling trtmra Riwapt

tentang hal ini banyak sekali. palin gjelas adalah rya yag diriwayatkan dai

Ali bin Abi Thalib RA" dari Rasulullah SAW bahwa apabila beliau berdiri

untuk shalat, beliau bertrcap : waiiahtu waihla dm setenrsnya (al hadits).

Kani telah m€n),Ebutkm riwEnat fui dm laimla di al&ir surahAl An' ailn'n

Dalan riwalatAl Bukhai, driAbuBakrAstr-Shiddiq Rd bahwa

dia bertata, "AInr b€rkat4'Wahai Rasulullall aj arkan kepadaku sebuatr doa

yang dapat kubaca dalam stralatku.' Beliau bersabda' Ucaplanlah :

uf 'U ;it"'firr,.B t:b 4'*5b 4e
. €")t'rrat'*;i oil. * )t t'j,* u i:9,).'Pu

"Ya Allah, sesungguhnya aht telah meruhalimi diriku dengan

kezhaliman yang amat banyak dan tidak ada yang dapat

mengampuni dosadosakcauli Engkau, makn ampunilah aht

dengan ampunan dori sisi-Mu dan sayangilah aku,

sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang)'.'s

tn Lfi. At kan Al Qur' u (41 1733).

's Lih. Tafsir ayatl6i2dari surahAlAn'aam-
,e{ IIR. Al Butfiari dalam pembahasan tclrtang tauhi4 bab: Firman Allah swT,

(.; r"*: lit it€; "Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-

frifi' t iir I 34), Mfstm dalam pe,mbahasan tenung &ikir, bab: Dianjud<an Merendahlon
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Ketua:FirmanAllahswI 4;.:fi F;4t 'r:+:i $ A'tO*
bertasbihlah lrepada-Nya pada beberapa saat di malam hai dan di walau

terbenam bintang-bintang (diwaldufaiar). " Hal ini telah dijelaskan dalam

suratr Qaaf secara lengkap, pada firman Allah SWT, ;;l la;'3 Ft AS

)t;!i "Dan bertasbihlah kamu kepada-Nya di malam hari dan setiap

s eles ai s emb ahy ang.' ae s

Sedangkan 1;:rt jili,Ali, IbnuAbbas, JabirdanAnas berkat4

'Makzudrryra adalah dua raka' at Shubulr- Lalq sebagian ulama mengartikan

alat ini, berrdasarkan perk*aan temsebut, atas shalat sumah dm menjadikannya

dinasaktr de,ngan shalat lima waktu-

Diriwalatkan daiAdh-Dhahhak dm Ibm Zai{ bahn a fimmAllah

SWT, atollt ;py, maksudnya adalah shalat Shubuh. InilahpilihanAth-

T'habari.3e6 Diriwayatkan dari IbnuAbbas RA, bahwamaksudnya adalah

tasbihdi akhir shalat

Hurufhamzatr bertrarakat kasrah pada ari.!fi i;!t aAaW qira' ah

tujutr seperti lAng termaktub dalam sumber-sumber lang telah kamijelaskan

dalam surah Qaaf Sementara Salim binAbul Ja'd dan Muhammad binAs-

S amaiqa' me,mbaca Fpi r,1almi dengan humf hanz'ahbahuak,atfathah.seT

Seperti ini jugapng diriwayatkan dari Ya'qub, Sallam danAyyut. Itu adalalt

bentnk j amak dari dubr dan dubur . Dubntl amri daln dubural amri ar1Jtnya

akhirperkara.

ArTirmidzi meriwaptkan dari hadits Muharnmad binFudhail, dari

Suara dalam Berdzikir, At-Tirmi&i dalam pembahasan tentang doadoa, bab: .No. 96,

An-Nasa'i dalampembahasantentang hrpa, 57,IbnuMajahdalampcmbahasant€ntrng
doa, 2,danAhmad dalam Al Musnad (114).

'o (Qs.Qaaf [50]:40.
3% Lila. Jami' Al Bayan (27 124).
3e7 Qira ai ini tidak mutawatir.
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RiEdin bin Kuraib, dai a1abnrya, dari lbnruAbbas RA dri Rasulullah SAW,

beliau bersabda, "Idfuantn nuiuum adalah &m raka'at sebelumfaiar

(Shubuh) dan idbaarus sujurd adalah dua raka'at setelah Maghrib.'aet

At-Tinnidzi berkata, 'tri adalah hadrts gharib yang kami tidak

mengetalruiqra waamofu' lccuali daijalur ini )alrrd dai hadire Mubmtad

binFudhail, dai RisJidinbinKuraib.AkupemahberAryakepadaMuhrrunad

bin Isma'il tentang Muharnmadbin Fudhail dm RiE/dinbinKuraib, sirya di

antra keduaryra png lebih tsiqah? Dia menjan ab,'I(edumya hampir sana

nmlm Riqdin bin Kuraib l€bih htd menunt&tt"

At-Tirmidzi berkata lagi, '?e,lrdapat yang benar adalah rya yang

dikatakan olehAbu Muhmmad. RiEdin bin Kuraib, menuruthr lebih kuat

daiMulrarunad darlebihterrdatnrhr. R$inb€Dr-b€ortclahbertemu d€ngm

IbnuAbbas RA dan melihafrrya."

Dalam Sfta hih Muslim, dari Aisyah RA, dia berkat4 "Tidak ada

shalat $mah ymg lebih dipqhatikm Rasulullah SAW dai shalat dua raka'at

sebelumShubuh-'8e

DadAiqah RAjuga dai Rasulullah SAW, beliau b€rsabd4

Wv)
.0 t

,,-nt VI)$!t a lcz

-*

"Dtta ralra'at -sunnah- 
Shukth lebih baik dai dunia dan

isinya."N

3't fR At-Tirmidzi dalam p€mbahasao teirtang afsir (5/393, no- 3275), dan dia

rrengatakan bahwa ini adalah hadits gian D. Kami tidak me,ngetahuinya secara marfu'

kec rali darijahr ini
3ee IIR. Muslim dalam pcrnbahasan tentang shalat musafir, bab: Aqiuran Mclalo*an

Dua Raka'at Sunnah Shubuh (l/501), Abu Daud dalam pernbabasan telrtang shalat

snnnab, bab: No. 2, dan Ahma d dalam' Al Musnad $l a! -

'0o HR Muslim dalampembahasan tcntang shalat mtrsafir, (l/105).
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.*)ffrfft*,
suratr ini seluruhnya adalah Makldyah (ditunmkan di Makkatr),

menurut pendapat Hasan, Ilsimab Atha' dan Jabir. Seme,lrtara Ibnu Abbas

RAdan Qatadahmengatakan, kecuali satu ayat. Yaitu firmanAllah SWT,

*i i"9rrtffgrs us'rl { $ b"f,i ;,{, # atV? Aifi
'-gi,ir,fi *i''6*{, yrL. a4i *1 \y *i<fi z; ;1^l \l *

:jn**ti
*(Yaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keii yang

selain dari kesalahan-kcsalahan kccil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha

Luas ampunanNya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang fteadaan) mu

lcettlca Dia menjadiknn lcannu dai tanah dan ketilca lamu masih janin

dalam perltt ibumu; malca janganlah kamu mengataknn dirimu suci.

Diatah yang paling mengetahui tentang orang yang bertah,va -" (Qs. An-

Najml53l:32)

Ada yang mengatakan bahwa jurnlah ayat dalam suratr ini adalalt

enampuluhduaayat.

tL t,lt."-*u,*_l



Ada yarg mengatakar balm/a srah ini seluutrrya adalah Ivladanifh

(ditunmkan di madinatr). Akan tet4i yangbenar bahwa surah ini adalah

makkiyah (dituninkan di Mal&ah), berrdasakan riWayat dari Ibnu Mas'ud

RA, bahwa dia berkate "suratr ini adalah $rah yang pernah dipublikasikan

oleh Rasulullah SAW di Malftah.-

Dalam Shahih Al Bukluridari IbnuAbbas Rd bahwa Rasulullah

SAW bersujud dengan surahAn-Najm dan kaum muslimin juga kaum

musyrikin )ang bersaurabeliaq s€rtajin dmmmusia prm bersujud.4t

Diriwaptkan dri Amilah RA bahwa Rasulullah SAW menrbaca

suratr An-Najm, lalu beliau sujud kareqmla Maka tidak ada seoranglun

yang hadir saat itu kecuali bersujud" Ketikaitrl ada seormg laki-laki dari

hadirin mengambil sege,nggarn kerikil ahu ttalu lalu diameirgangfutnya

sampai ke waj atrryra (malsudrrya, tidak ikut sujud haqa meletakkan tamh

kewajalnya-penfl sanrbilberkara"Cukrplahinibagihr"AbdullahHat4

"sungguh aku melihat laki-laki ini tewas terbunuh setelah ifir dalmr keadaan

kafir.' w Muttafaq' alaih. I*i-laki itu bernama Umaiyah bin Khalaf.

Dalam Shabiifoain, dari Zaid bin Tsabit RA, batrwa dia menrbaca

di hadapanRasulullah SAW$rah ts'; lil itt't, an iatidakmelakukar

sujud-'m llal ini telah dijelaskan dengp pa$mg leba di al&ir suratlAl Araaf.

Segala puj i haqra b4gi Aflah.

mr ffi.[l Bukhari dalamperibahasantentang tafsir (3/l94).
@ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang taGir (31194) dan dalam pe'mbahasxa

tentang sujudAl Qur'an (l/190), Muslim,AbuDaud danAn-Nasa'i daribeberapajalur
periwayatan, dari Abu Ishak.

403 HR. Al Buldari dalam pembahasan tentang sujud Al Qur'an, bab: Orang yang

MembacaAs-Sajdab, akantetapi dia ti.l"kMelakukanSujud(l/190), dan Muslimdalam
pembahasan tentang rrasjid, bab: Sujud Tilawah (l/a06).
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IlrmrnAlhh:

r:, 6 ts" CS **G'J+ U @ ts:e r:'1 -i.!fi't
Lr* :(h@ .F;'G', $ ib, @ tt';I, * U

6s'i@ g;!T,iYV iS @ ss'3;itr fir'i @ aii
O .pf;|,;;i +,6 aci,@ jfit

;,;ly1*UlFib
uDemi binung ketikaterbenam, fowonmu (Muhammad) ilah

sesat dan tidakpula helira, dan tiadslah yang diucqhannyo

ita (Al Qur'an) menurat kemaaon hawa nafsunyo Ucopannya

itu tiado lain hanyalah wahyu yang diwahyahen (lr.epadanya),

yang diajarlwn kepa.donya oleh (libril) yang sangd kud, Yang

mempunyai alulyang cerdasl dan (librilitu) menonpakkan

diri dengan rapayang osll Sedang dio berada di ufukyang

tinggt- Kemudian dia mendeh.ot,lala betambah delwt lagi"

malca jodilah dia deka Qroda Mahammod seiarah) dua aiung

busurpanah atau lebih defu (Iogi). Lalu dia menyampoikon

kepoda hamba-Nya (Muhonnod) qa yang ubh Allah
wahyatun' (Qs. An-Nejm [53] : 1-10)

Firman Allah SWT, A'* t\l ,i.if6 "Demi bintang ketika

terbenam." IbnuAbbas RAdan Mujatrid b€d<at4 'Makna firman-Nya,

ts'f , t\1 .;,if6 datahau-tstraln(bfotmgkat}a) aabilahilargbersana

datangnya fajar. Orang Arab menmtakan ats-tsurcya dengan an-najm (scrnt

bintang), sekalipunjumlatnrya ada beberrya bintang. Ada yang mengatakan

bahwa ats- tsuraya terdiri dari tujuh binatang. Enam bintang nampak dan



satu bintang terserrbunyi s$agai ujian bagi penglihatan manusia- Dalam Asy-

Syrfo',karya Qadhi Iyadtr disebutkan bahwa Rasulullah SAW melih at ats-

tsuraya sebanyak sebelas bintang.

Diriwayatkan dari Mujahidjug4 balwa malaranya adalah demi Al

Qur'an apabila turun. Sebab, Al Qur'an turun nujuuman (secara berangsur-

angsur). kri juga dikatakan olehAl Farra'.

Diriwalatkan dari Mujahid jugq batrwa maknanya adalah seluruh

bintang yang ada di langit ketika terbenam. Ini juga merupakan pendapat

Hasan. Dia berkat4 "Allatr bersumpah dengan bintang-bintang apabila

terbenam. Tidak ada penghalang me,lrggunakan lafaztr hrnggal untuk makna

janak. Seperti dalam perkataan Umar bin Rabi'at1

:dti;,rr<tt eqpi Elt:A, GF'#(
Yang paling bagus di antara bintang-bintang di langit adalah ats-

tsuraya

dan ats-tsuraya di bumi merupakan perhiasan kaurnwanitaaa

Hasan juga berkata, "Maksud an-najm adalatr bintang-bintang

apabilajatuh pada hari kiamat."As-Suddi berkat4'Maksud bintang di sini

adalah az-zuharah,kare,na ada satu kaum Arab yang menyembahnya- "

Adajugayangmer4atakanbatrwamaksudnyaartdah bintang-bintag

lang digunakan untuk melempar syetan-syetan. Pasalnp, ketikaAllatl SWT

ingin mengutus Muhammad SAW sebagai rasul, banyak bintang yangjatutr

sebelum kelatriran beliau. Sebagian besa orangArab pur ktrawatir dm mereka

segera menemui seorang dukun yang bernama Dharir. Dia sering

as Bait syair ini terdapat dalamtafsirAl Mawardi (5/389) dan Fath Al Qadir (51149).
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memberitahukan kepada mereka tentang banyak kej adian.

Mereka pun bertanya kepada Dharir tentang fenomena tersebut.

Dharir menj awab, "Coba kalian lihat bintang yang dua belas. Apabilaj atuh

satu darinyamaka itupertanda kehancuran dunia Jika tidak maka akan terjadi

perkara besar di dunia'' Mercka me,rasa bahwa inilah lang akan terj adi. Ketika

Rasulullah SAW diutus, itulah perkara besar yang telatr mereka rasakan- Allatt

prur meilrrunkal &'; l:51 -ili. n{a<sutry.a bintang yang tefuenam itulatr

lang menj adi pertanda adanya kenabian ini.

Ada lagi yang mengatakan batrwa maksud Ai di sini adalah

tumbutran tanpabatang. Sedangkan ls'; ltlartinyajatuh di atas tanah.

Ja'far bin Mrfiammad bin Ali bin Husain RAbe*at4 * 
-ift't Snntt

Mtrhammad SAW. A'ti t\yamiryabila tunm dari langit pada malam mi'raj.

Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair RA, bahwa Utbah bin Abi

I:hab, suani puteri Rasulullah SAW, ingin pergi ke Sprn. Sebelum beranglca!

dia berkata "Aku akan mendatangi Mrftammad dan aku akan menlakitinya."

Dia prur mendatangi Rasulullatt SAW dan be,kat4' TIai Muhammad,

aku kafir, demi bintarg ryabila teftenam dm dengrrYang dekat lalu bertarnbah

dekat lag." Kemudian dia meludahi wajatr Rasulullah SAV[. Dia juga

mengembalikan puteri beliau kepadabeliau dan menceraikannya.

Maka Rasulullah SAW pun berucap, " Ya Allah, kirimkan seekor

anj ing dari anj ing-anjing-Mu untuk membinas al{annya. "

Ketika itu, Abu Thalib ada di tempat. Dia terdiam mendengar doa

itu dan berkata, "sebenarnya kamu tidak perlu berdoa seperti itu, hai anak

Mudaraku."

Setelah itu, Utbah kembali kepada ayalurya dan memberitatrukan

apa yang telah terj adi. Kemudi an mereka pergi ke Syam.

Di tengah perjalanaq mereka singgatr di sebuatr tempat. Ketika itu,

Surah An-Najm



seorang pendeta melihat mereka dari tempat ibadaturya, lalu dia berkata

ke,pada mereka, "sesungguhnya tempat ini baryak terdapat binatang buas."

MakaAbu Lahab berkata kepada para satrabahya, "Tolong kami,

hai orang-orang Quraisy malam ini, sesunggUhqra aktr mengkhawatirkan

anakku terke,na doa Muhammad."

Mereka pun mengumpulkan seluruh unta mereka dan

menduduk&ann1a di sekitar mereka dangfan mereka sendiri mengelilingi

Utbah. Tak lama kemudian datang seekor singa Singa itu menciumi waj atr-

wajah mereka hingga sampai kepadaUtbah. Seketika itujuga singa inipun

membunutrnya.s Hassan berkata,

Semua orang kembali kepada keluarganya tahun ini * namun orang

yang dimakan binatang buas tidak akan pernah kembali logro*

Asal makn a an-naj m adalah ath-thuluu' (muncul). Dikatakan,

najama as-sinnu (muncul grgt). Naiama fulaanun bi bilaadi kadzaa,

malrsudnla seseorang murcul di suatu negri . Al Huwiy a{rnya an-nuaul wa

as-suquuth (turun dan jatuh). Dikatakan, howaa yahwii htrw$ryan seperti

madhaa y amdhii mudhlry an.

Al Ashma'i berkat4 Hawaa, dengan harakat fathah, yahwii

huwiyyan artinya j atuh ke bawah. Al Ashma'i juga berkat4 "Begitu juga

inhawaa fi as-sair,apabila melanjutkan perjalanan. Hawaa dm inhawaa

adalah dua bahasa yang bermakna sama." Dikatakan juga pada percintaan,

hawiya, yakni dengan harakat kasrah, yahwii hawan. Artinya apabila

mencintai.

FirmanAllah SwT, *+* ';;" C "Kawanmu (Muhammad)

tidak s es at. " hi adalahj awab q as am ( awab sumpah). Maksudnya tidaklatl

ao5 Riwayat ini disebutkan olehAz-Zamakhsyari dalam Al Kasysyaf (4137).
46 Bait syair ini disebutkan olehAz-Zamakhsyari dalam sumber di atas.



-q

sesat Muhammad SAW daxi kebenaran dan tidaklatr menyimpang darinya.

Ai l7'9 "Dan tidak pula kelint. " Al ghayylawan dari ar-rusyd. Arliny4

tidaklatr dia orang yang kelfur:- Adayang me,lrgatakanbatrwamaknanp adalatl

tidaklah dia berbicara dengan kebatilan. Ada lagi yang mengatakan bahwa

maknanya adalah tidaklah gagaldari apa yang dtacrr. Al ghayy artnya al

kltaibah(gagal atau rugi). Seorang penyair berkat4sT

*) At ,b t;--r *;,j i)1;h g"t;? e1i
Siapa yang melahiran kebaikan niscaya manusia aknn memujinya

Dan siapa yang melalatknn kekeliruan maka pasti ada yang mencela

kel<eliruannya

Maksudnya, siapa yang gagal dalam mendapatkan apa yang

dicarinla maka manusia pasti me,lrcelanla. Kemudian, boleh juga itu adalah

pe,nrberitatruan tentang qa 1ang terjadi setelah wahyu. Bolehjadi juga adalah

pemberitatruan tentang keadaan beliau. Maksudnya, dia selamanya

mengesakan Allah. krilatr pendapat yang be,nar, berdasarkan apa yang telatr

kami jelaskan dalam surah Asy-Syruraa, pada firman Allah SWT,

e{ iS +$tC 6ii ,:.3 C "sebelumnya kamu tidaklah

mengetahui apalcah Al Kitab (Al Qur'an) dan tidak pula mengetahui

apakah iman itu."M

Firman Allah swr, ,iiGi$1i'ol@ ts'/i ,f *; Ci

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur'an) menurut kemauan

e7 Dia adalah Marqisy sebagaimana yang terdapat dalam Ash-Shihhah dan Lisan Al
'Arab,(ertri; ghawaya). Bait syair ini disebutkan olehAl Mawardi dalamtafsimya (5/

390), dan Asy-syaukani dalam Fath Al Qadir (51 150).
40E Lih. Tafsir surahAsy-Synraa ayat 52.
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hawa nafsunya. (Jcapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang

diwahyulmn (kepadanya). " Dalam ayat ini dibahas dua masalatr:

Pertama: Firman Allah SwT, tt'fi * lN- 6i. Qatadah

berkata, "Dan tiadalahAl Qur'an yang diucapkannya itu menurut hawa

nafsunya. ,ii';S$1 i 'ot '(lcapan itu tiada lain hanyalah wahyu

yang diwahyulcan,' kq)adanya-"

Adayangmengatakanbahwamaksud tt'$t * adalah bil hawaa

(dengan hawa nafsunya). Demikian yang dikatakan olehAbu Ubaidah.4oe

Sama seperti firman-Ny4 t -r, 'Jei "Makn tanyalmnlah (tentang

Allah) kepada yang lebih mengetahui (Muhammad) tentang Dia."

Maksudnya, fas'al' anhu.

An-Natrhas berkata: Pendapat Qafadatr lebih utama dan oi sesuai

dengar malara asalryra- Artirya, tidaklatr keluar rrc4arrryra dari hawa naBunla.

Akan tetapi ucqan itu adalah benlasakan wahyr dari All dt 'Azza wa Jalla .

Sebab setelalrnla, E i- GS$1 i -ol.

Kedua:Oranglang tidakmenerima adaryaijtihadRasulullah SAW

dalam berbagai kejadian bordalih dengan ayat ini. Dalam ayat inijuga terdapat

petunjuk batrwa sunnah sama dengan wahyu yang diturunkan dalam hal

pengamalan. Telatr disebutkan dalam mukadimatrkitab ini hadits Mqdanbin

Ma'dikarib tentang hal ini. Segalapuji hanya bagiAllah.

As-Sajistani berkat4 "Jika kamu mau, kamu bisa mengatakan

batrwa firman-N)a, E i'r; S$ 1 i'ot adalah b adal (pengganti)dari firman-

Nvu'f;'G",Fc."
IbnuAlAnbari berkat4 "Ini jelas suatukesalahan, sebab i:{ tanpa

tasydid tidak dapat menjadi badal dari Ll.Dalilnya Anda tidak benar

a6 Lth. Maj az Al Qur' an (ABq.
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mengatakan, wallaahi maa qumtu in anaa laqaa' idun.

Firman Allah SWT, U'Ft '44.i ^ib 
"Yang diaiarkan

kepadanya oleh yang sangat lanat. " Yaloi, Jibril AS, menurut pendapat

selunrh alrli tafsir selain Hasan Diame,lrgatakal )almiAllah SWT dan firman-

NVq ;,!ri, menurut pendapat Hasan adalah kesempurnaan ungkapan.

Makna :i ii adalah dzuu qtwwatin(Yang memiliki kekuatan). Kuat adalah

salalr satu sifatAllah SWT. Asal makna 2| adalahhntVaikatan tali seakan-

akan terus terikat hingga sampai ke batas sulit dilepaskan. Kemudian Dia

berfirman, CA'fi:6,1akni Allah SWT. Maksudnyra, Allatr menguasai arasy.

Makna ini diriwalaatkan dari Hasan.

Rabi' bin Anas dan Al Falras4ro betkata, " i3 q} 6't;i6
.F!i ,ltlg, maksudnya Jibril AS dan Muhammad SAW berada di utuk

yang tingg. Ini berdasarkan athaf atas dhamir yang dvafakan dengan 31.

S$agianbesar orangArab, apabila ingin mengathafl<an pada ungkapar sepe,rti

ini, merekamenarnpal:kan kinayah yang diathafl<an. Maka mereka berkat4

'Istawaa huwa wafulaan.' Jarang sekali mereka berkat4 'Istawaa wa

fulaan'."

Padanannya adalatr firman Allah SwT, tSif;.t;i ($ G? tlir't
"Apalcah setelah kita meniadi tanah dan (begitu pula) bapak-bapak

ldta. "41t Maknanya apakah setelatr kita menjadi tanall kita dan bapak-bapak

kita. Sedangkanmakna ayat di atas: JibrilAS danMuhammad SAWpada

malam isra' berada di ufuk yang tinggi. Boleh 'athaJkepada dhamir agar

tidak tenrlang akarrrtetqi Az-Zu11aj mengingkari hal ini kecuali pada darurat

EEir.

ato Lih. Ma'ani Al Qur'an, karyaAl Fana' (3/95).
{" (Qs. An.Narrl l27J: 67).
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Adajuga yang me,ngatakan bahwa maknanyo-* Maka JihilAS b€rada

di ufirk lang tingei. kri lebih baik. Jika yang berada di ufirk itu adalah Jibril AS

makamakna * i:tpadasifatJibrilAs adalahpngmemiliki tuturkatayang

baik. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas RA.

Qatadatr berpendapat, maknanya adalatr dzuu khalqin thawiilin

hasan (yang memiliki fostur tinggi lagr bagus). Adajuga yang mengatakan

bahwa maknanya adalah yang memiliki tubuh sehat dan bebas dari segala

penyakit. Contoh lain sabda Rasulullah SAV[,

"ti tt 
oL't:t'4.'ril' JI,

"Tidak halal sedekah kepada orang laya dan kepada orang

yang htat dan sehat."arz

Telatr disebutkan bahwa adayang mengatakan bahwa makna

j, ; adalah dzuu quwwatin(png memiliki kekuatan). Al Kalbi b e*at4
'Di antara bukti kekuatan Jibril AS, dia mampu mengangf,at kota-kota kaum

Luth dari bawah tanah, lalu dia bawa di atas sappnya hingga naik ke langit

sehinggapenduduk langt deatmendengr srara lolongm ar{ingmereka dan

kokokan alam me,reka kemudian dia balik kota-kota itu.

Di antarabukti kelnrafanrryrajuga, diapematrmelihat Iblis berbicara

d€ngmlsaA.S di salah satrgwrdnrgmtuuh ngdisucil@L Diapnmagpaldrrt

salrynya hingga Iblis terlempr sanpai ke sebuah gulrng di krdia-

Di antarabukti kekuatannyajuga teriakannyapada kaum Tsamud

yanghgtubaryakjunrlatrrp" Seketika itujuga, merekatersungfuur. Di antara

bukti kekuatannya lagi, turunnya dari langit menemui para nabi dan naiknya

ke sana dalam sekejap mata"

Quthnrb berkata "OrangArab biasa mengatakan untuk orang yang

at2 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang zakat, bab: No. 34, At-Tirmidzi dalam
pembahasan tentang zakat,23,An-Nasa'i dalam pembahasan tentang zakag 90, Ibnu
Majah dalam pembahasan tentang zakat, 26, dan Ahma d dzlan Al Musnad (4162).
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cerdas dan pandai : dzuu mirrah. Seorang penyair berkata

Sungguh dahulu ah4 sebelum bertemu kalian, adalah orangyang

cerdas * bagi setiap lawan, alat harus dipertimbangkanat3

Di antara bnkti kecerdasan Jibril AS , Allah SWT menrberinya hryas

untuk menlampaikan watryu-Nya kepada seluruh rasul-Nya-"

Al Jauhari berkat4ata *Al Mirrahtermasuk salah satu dari empat

tabiat. Al Minai j uga berarti kekuatan dan kecerdasan akal. Rai ulun mariir

artinla laki-laki yangkuat lagi cerrdas."

Mujatrid dan Qatadatr berkata, * 
i9 is artinya dzuu quwwatin

(langmemilikikekuatan)."Mak4luatbisajadi sifatAllahdansifatmal'{rluk.

A.:{9, yabiJibril AS, sebagaimana lang tela}r kami jelaskan. Maksudnla,

naik ke suatu tempat di langit setelatr mengajari Muhammad SAIV. Demikian

yang dikatakan oleh Sa'id bin MusalSab dan Ibnu Jubair. (kti adatah pendapat

pertama).

(Pendapatkedua)Adalagilaangmengatakanbatrwamakna&'y:-:lt

adalah berdiri dengan bentuk pngAllah ciptakannya dalam bentuk tersebut

(aslinla). Sebab, biasanya JibrilAS meiremui Rasulullah SAW dengan bentuk

manusia sebagaimana saat diame,lremui nabi-nabi laim1a-

Ketika itu, Rasuluflah SAV/ meminta JibrilAS untuk memperlihatkan

wujud aslinya. Jibril AS pun memperlihatkan wujud aslinya sebanyak dua

kali. Pertama, di bumi dankeduadi langit.

Di bumi, di ufuk yang tingg dan Rasulullah SAW berada di gua

Hira JibrilAS muncul dari timur dengar wujud aslinya- Dengan wujud aslinya

itu"JibrilAsmenutrryijarakantaratimr:rdanbarat. SeketikaitujugaRasulullah

a'3 Bait syair ini terdapat dalamtafsirAl Mawardi (5/39), dznFath Al Qadir (5ll5l).
4t4 Lrh. Ash-Shihhah (21 8l$.
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SAWjatuhpingsan

Jibril AS pun segera tunrr dan berubah ke bentuk manusi4 lalu dia

memeluk beliau dan menlapu tanatr dari wajatr beliau.

Setelatr siumaq beliaubersabd4 'IV'ahai Jibril, aku tidak mengira

Allatrtelahme,nciptakanseseorargsqertibqtukitu."JibrilAsberkat4'lMalni

Muhammad, se$mgguhnya aku banr merrbentangkan dua sqap dari sayap-

sayapku. Sesrngguhrya aku memiliki enam ratus sapp yang besar satu sayap

sama de,ngan luas j arak antara timur dan barat."

Rasulullah SAWbersabda, "Sunggutr itu sangat besar sekali." Jibril

AS berkata '"Tidaklah aku dibandingkan dengan apayang telatr diciptakan

Allatrkecuali sdikitAllahtelahmenciptakmlsrafil ngmemiliki e,nam ratus

sayap dan setiap sayapnya sama de,ngan selunrh sayapku. Sesungguhnya

terkadang dia mengecil karena talut kepadaAllah hingga menjadi seuleran

bun:ngkecil."

Dalil melihatrya Rasulullah SAW akm wujud asli Jibril di bumi ini

adalalr firman Allah SWT, #t ,fK, it;'t Jfr'y "Dan sesungguhnya

Muhammad itu melihat Jibril di ufukyang terang."att

Sedangkan di langit Rasulullah SAW melihat wujud asli Jibril AS di

Sidratul Muntatra- Tidak ada seorang nabipun yang melihat bentuk asli ini

kecualiMuhammad SAW.

Pendapatketig4batrwamats:n$'r*,:liadalahtetapnyaAlQru'an

di dalam dada. Berdasarkan pe,ndapat ini, ada dua pe,ngertian. Pertama, di

dada Jibril AS ketika dia membawanya turun. Kedua,di dada Muharnmad

SAW ketikaAl Qur'an itu tunm kepada beliau.

Pendapat keempat, bahwa makna ry'Fii adalatr sempuma Yalsd

ar5 (Qs.At-Talonin [81]: 23).
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Muhammad sAw Berdasarkan pendapat ini, ada dua pengerti m. Pertama,

sempurna dalam kekuatannya. Kedua, sempuma dalam risalah beliau.

Keduanya disebu&an olehAl Mawiudi.rte

Menurut saya (AI Qurthubi): Berdasarkan pendapat pertama,

kesempurnaan ungkapan pada * ;t Sedangkan berdasarkan pendapat

kedu4 pada U'fi 'qrtt".

Pendapat kelima, bahwa maknanya adalahfa irtafa'a (naik)'

Berdasarkan pendapat ini, ada dua pengerti at.at7 Pertana, Jibril AS naik ke

tempatnya sebagaimana yang telah kami p ryatlcarl Kedua, Rasulullah SAW

naikpadawaktumi'raj.

Pendapat keenam, &'fib, yakni Allah SWT' Maksudnya,

me,lrguasai axasy, menurut pendapat Hasan. Hal ini telah dipaparkan dalam

tafsir surah Al A'raaf:.4l 8

FirmanAllah SwT, J;!i $yU 'jr3 "S"dong dia berada di

ufuk yang tinggi." Kalimat ini berada pada posisi haal.Mal(JirarlyL"fa

istawaa 'aaliyan (berada dalam keadaan tingg). Maksudny4 Jibril AS

berada tinggi dalam bentuk aslinya dan Rasulullah SAW belum pernatr

melihatrya dalam bentuk tersebut sebelumnya. Oleh karena itulah beliau

meminta JibrilAS untuk memperlihatkanny4 sebagaimana yang telatr kami

paparkan.

Al Ufuq adalatr sisi langit. Bentuk jamalarya adalah aafaaq.

Qatadatr berkat4 "Yalcni tempat yang dalinya matahari muncul." Seperti ini

juga yang dikatakan oleh Suflarl'Ufuk adalah tempat yang darinya matahari

terbit." seperti ini juga yang diriwayatkan dari Mujahid. Dikatakan, ufq dan

at6 Lih. TafsirAl Manardi (51392).
a'7 Lih. TafsirAlMawardi (5/392).
4t8 Lih. Tafsir ayat 54 dari surahAlA'raaf.
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ufuq seperti 'usr dan 'usur.Halini telah dijelaskan dalam surah.F/a a Miim

As-Saj dah @ushshilat) .ate Farasun ufuqunartinya kuda yang bagus. Ufuq

juga digunakan untuk katamu'annats.

Ada yang mengatakan bahwa 'k VrV-i Rasulullah SAW.

U;\rt $yVrkni malam Isra'. Akan tetapi pendapat ini dha'if (lematr),

sebab dikatakan, istawaa huwawafulaan dan tidak dikatakan, istawaa

w a fulaan, kecuali dalam danrat qair.

Pend4at yang b€ntr adalah istmtaai ibriil (Jibril AS menarpal&an

wujud aslinya) dan Jibril AS di ufuk yang tinggi dalam wujud aslinya. Sebab,

biasanya Jibril AS mengubah dalam benhrk manusia ketika turut menemui

Nabi SAW untuk menyampaikan wahyu. Lalu, ketika itu, beliau ingin

melihafirya dalam bentuk asli. Ivlaka dia pun m€nampakkan wujud aslinya di

ufuk timur hingga mementrhi trfirk

FirmanAllah SWT, lS SS'r3 " Kemudian dia mendelcat, lalu

bertambah dekat lagi." Maksudny4 Jibril AS mendekat setelah dia

me,nampatftanwujud asliryadi ufukpngtinggi dari buni. ;jCi *at soat Va

lalu dia turur mendekati Nabi SAW dengan membawa wahyr.

Makna ayat: Ketika Rasulullatr SAWmelihatbetapa besamya Jibril

AS dan beliau kaget dargar pernardmgm itu, Alatt SWT pun me,ngerrbalikan

Jibril kebentukmanusiaketika diamendekati beliau dengmmerrbawawatryu.

hilah makna firman Allah SWT, :* Ul A;:y _Yal<rri, 
Allah SWT

mewalryukankepadaJibrilAs, dansaatitudia ;itf ;f eyi +ti "Dekat

(pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat

(la4i. " Demikian yang dikatakan oleh IbnuAbbas, Hasan, Qatada[ Rabi'

danlafunya-

4re Lih. Tafsir surah Fusbshilat ayat 53.
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Diriwalatkan dari IbnuAbbas RAjuga tentang firmanAllah SW'T,

i'tlSSpi, U"t*u maknanya: Allah SWT 65 (mendekat) kepada

Muhammad SAVf, $'il "Lotu bertambah delwt lagi. " Makna seperti ini

juga diriwayatkan olehAnas bin Malik, dari Nabi SAW. MaknaAllah dekat

pada beliau adalah dekat perintatr dan hukum-Np"

Asal makna at-tadallaa adalah turun kepada sesuattr hingga dekat

kepada sesuatu tersebut. Ialu, diletakkan di tempat yang dekat.

Al Farra' berpendapatbahwafa' pada ;j;i U"t-alsn wau-

Perkiraan maknanya: Kemudian Jibril AS mendekat dan dekat. Akan tetapi

malma ini boleh, apabila makna dua f il satu seperti satu kesatuan lang bisa

didatrulukan yang mana saj a. Dikatakan, fa danaa fa q artba dan q antb a fa
danaa. Syatamaniifa asaa'a datasaa'afa syataman ii. Sebab , asy-syatm

danal isaa'ahadalah satu. Begitujuga firmanAllah SWT, i;gli ,iA
'iAt i*tS "Tblah delcat (datangnya) saat itu dan telah terbelah

bulan,"420 malmanyq 
-wallaahu 

a'larn- telah terbelatr bulan dan telah

dekat saat kiamat.

Al Jurj ani b€rkat4'Dalmr firman itu ada yang didattulukan dan ada

yang diakhirkan. Yakni, tadallaa fa danaa,sebab at-tadallii (mendekat)

sebab ad-dunuw (dekat)."

Ibnu Al Anbari bed<at4'lGmudian Jibril AS mendekat, yakni turun

dari langit, lalu dekat kepada Muhammad SAW." Ibnu Abbas RA berkatq

'Mendekat ar-rafraf (Jibil AS) kepada Mutrammad SAW pada malam Isra',

lalu beliau duduk di atas Jibril AS, kemudian dia naik, lalu dekat kepada

TirhannS/a-" Akan ada penjelasannya lebih lanjut.

Siapa yang mengatakan bahwa maknanya: Maka Jibril AS dan

aa (Qs.AlQamar [5a]: l).
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Muhanrmad SAW berada di ufuk png tinggi, maka berarti dia mengatakan:

Kemudian Muhammad dekat kepada Tutrannya dengan dekat kemuli aan fa
tadallaa, yalailalu dia tunduk bersujud. Ini adalah perkataanAdh-Dhahhak.

Al Qusyairi berkata, "Ada yang mengatakan, jika demikian,

tadallaa berarti tadallala, seperti perkataan Anda: tazhannaa berarti

tazhanrana. Akan tetapi ini sangat tidak benr, s*ab addilaaltidak disetujui

pada sifat 'ubudiyah.

FirmanAllatrswl ;iJ iI yi q6 ';sKt "Makaiadtlahdia

delrat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih

delrat 0a5il. " Maksudnya, 6K " Maka j adilah, " dekat Muhammad dari

Ttrhannla atau dari JibrilAl,,il.i t213 "Dtn uiung bnsur panah, " Araf..

Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas RAo Atha' dan Al Farra'.

Az-Z-wnakhsyaiberpendryat4 t Jika ada ng beft ata'tsagaimana

perkiraanmaknafirman-Ny, o.{-i +ti'o6lAkumenjawab,'?erkiraan
maknanya: Maka j adilah j arak dekatrya s€perti dua busur p anah. Idhafah-

idhafah itu boleh dihilangkaru sebagaimana perkataan yang terdapat dalam

perkataan Ablu Ah:. wa qadj a' alatnii min haziimata ishbi' aa.an Sebenamp,

dzaa miqdaar masaafah ishbi'. (Arti lengkapnya: Sungguh dia telah

menj adikan kedekatanku dengan Hazimah sedekat jari)

Firman Allah SWT, ;i"i ii "Atau lebih dekat (lagi)."
Maksudnya, menurut perkiraan kalian. Sama seperti fi rman Allah SWT,

(->:Lj 'rtl "Ato, lebih."423 Dalam Ash-Shihhdh,o'o dikatakan,

a2t Lrh. Al Kasysyaf (4R8).
422 Ada perbedaan pendapat tentang siapa yang mengucapkannya. Ada yang

mengatakan, Abdullah bin Habirab, ada yang rnengatakan, Jarir bin Habirah dan ada
juga yang mengatalcan, Aswad bin Ya'far.

a23 (Qs. Ash-Sha atraat 137 l: | 47).
aza Lih. Ash-Shihhah (11207).
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b ain a hum a a q aabu q aus, q iibu q atu, q aada q aus, dan q i idu q aus . Arljnya,

q adru q aus (sekadar busur panah).

Zaid binAli membaca qaada.as Adajuga png membaca q iida46

danqadra.m Hal ini telatr disebutkan olehAz-Zamakhsyari .a8 Al Qaab adalatl

apa yang antara gagang busur dan ujung busur. Setiap busurpanah memiliki

drnqaab.

Sebagian ulama berkata tentang firman-Nya, d;i ali
sebe,narnya adalah q aabai q aus, lalu dihrkar. Dalam hadits:

.w
"seulanran hasta salah seorang dari lmlian dari surga atau

seukuran tempat cambuknya lebih baik dari dunia dan

isinya. "aze

Dalam hadits shahitt, dariAbu Hurairatr R-A" dia berkata'R.asulullah

SAWbersabda

W|rqfu u j?
'seuhran hasta salah seorang dari kalian di surga lebih baik

dari dunia dan isinya' ."43o

tu Qira'ah ini adalah qira'ah yang syadz (tidak mutawatir).
nzc gira'ah im adalah qira'ah yarg syadz (tidak mutawatir).
a27 Qira 'ah hn adalah qira 'ah yang syadz (tidak mutawatir) .

a28 Lrh. Al Kasy s y af (4 I 3 8).
42e I{R. Al Bukhari dalampembahasan tentang raqaaq,bab: Sifat Surga dan Neraka

(41 L3g),danAhmad dalam Al Musnad (31 l4l).
430 HR. Al Bukhari dalampembahasan tentang jihad, bab: No. 5, dalampembahasan

tentang awal penciptaan, 8 dan dalam pernbahasan tentang raqaaq,5l, At-Tirmidzi
dalampembahasan tentang keutamaan-keutamaanjihad, bab: 17, danAhmad dalamAl
Musnad(21482).
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Diperumpamakan dengan busur panah, karena tidak ada perbedaan

nkuran pada busur panah. Wallaahu a'lam.

Qadhi Iladh berkat4'Ketatuilatl batma penyandaran dekat dengan

Allah atau kepadaAllah bukan dekat tempat atau jarak. Akan tetapi maksud

dekatnya Rasulullah SAW kepada Tuhannya adalah ungkapan besamya

kedudukan beliau kemuliaan pangkat beliarl bersinamya calraya pengenalan

beliau, penyaksian rahasia-rahasia-Nya dan kekuasaan-Nya. Sedangkan

maksud dekatnyaAllah kepada beliau adalah penganugeratran, pe,nerungan

dan perrbentangan pemuliaan

Sabda Rasulullah SA'ilf, 'Turan Tuhan ktta ke langit dunia,'

dital$rilkandengansalahsatudaribeberapatahrilanberilart: turunnyalanuri4

pe,nerimaan dan kebaikan"

Qadhi be*ata lagi,'Firman-Np, ;;tl ;1,f'; ati't)K siapa yang

meqjadikan dhamirke,nrbali kepadaAllah SWT, tidak kepada JibrilAs maka

dia menjadikannya sebagai ungkapan betapa dekat, betapa mulia tempat,

betapajelas pengenalan dan penyaksian atas hakikat dari Mrfiammad SAW,

dan sebagai ungkapan perkenan keinginan, pengabulan permintaan dan

dekatnya beliau kepadaAllah.

Bisa juga ditakwilkan seperti apa yang ditakwilkan pada sabda

Rasulullatr SAW, "Barangsiapa yang mendekat sejengkal kepada-Ku

maka Aku mendekat sehasta kepadanya dan barangsiapa yang

mendatangiht sambil berjalan maka Aku mendatanginya dengan

berlari. " a3t Dekat de,ngan perkenan dan pengabulan dan datangryra kebaikan

juga segeranya terurujud semua yang dimalisud.

43r I{R. Al Bukbari dalampembahasan tentang tauhi4 bab: No. 15, Muslim dalam
pembahasan tentang dzikir, hadits no. l, 20 dan 22, At:fitmidzi dalaln pembahasan

tentang doa, bab: No. 131, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang adab, danAhmad
dalan Al Mus n a d (2 125 l).
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Ada yang mengatakan batrwa maksud 65 p adalah Jibril AS

mendekat kepada Tuhannya-

Al il #i av 'o€5 "Makaiadilahd.iadekat(seiarak) dua

ujung busur panah atau lebih dekat Qa4i. " Demikian yang dikatakan

oleh Mujahid. Hal ini dihrnju*t<an oleh apa lang diriwayatkan dalam hadits

berikut: " Sesungguhnya malaikat yang paling dekat dengan Allah adalah

Jibril AS." 432

Ada yang mengatakan bahwa ;f bermat<na wau.Maksudnya,

qaaba qausaini wa adnaa. Adajuga yang mengatakan batrwa lf bermakna

Dal. Maksu dny4 bal adnaa. Sa'id bin Musalyab berkat4 "Al Qaab adalah

bagian busur panah Arab yang padanya diikatkan tali pelempar anak panah.

Setiap busur panah memilih, safi qaaD. Dia me,lnberitahkanbahwa Jibril AS

dekat dengan Mutrammad sedel<at qaab dua busur panah."

Sa'id bin JnbailAtha', Abu IstrakAl Hamdani danAbuWa'il, Slaqiq

bin Salamalrberkat4'Maksud i1i ali 'OK adalahqadra dziraa'ain

(sekadar dua hasta). Al Qaus artrnya adz-dziraa' yangdengannya diukur

segala sesuatu. hi adalah batrasa sebagian orang lJ'ljaz,' Ada lagi yang

me,ngatakan batrwa itu adalahbahasaAzd Spnu'ahjuga. Al Kisa'i berkat4

"Maksudfirman-Np,5i tI #i ali h(iadalah qausanwaafuid.an

(satu buah busur panatr). Seperti perkataan seorang pe,nyrair:

,"rp3u. I o 4 r tri i cl,. o7'r'- c.. e ,.
9*)\ asrbt Lt)a -1J*, J*+)

aa

032 Dengan redaksi: "sesunggahnya maWiukyang Paling delut di sisi Allah 'azza

wa Jalla adalah Jibril, Milcail dan Israfil. Merelw berada di dekat Tuhan Yang

memiliki arasy. Sesungguhnya jarak mereka dengan Allah sejauh iarak perialanan

50.000 tahun," terdapatdalamKanz Al '(Jmmal,(6114l,to.l5l72), dari riwayatAd-

Dailarrri dari Jabir RA.
433 Bait syair ini telatr disebutkan sebelumnya dan silakan lihat dalanlisan Al 'Arab,

(etfr:samata).
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Maksudnl,4 adalah mahmahan waafiidan. Al Qarzs bisa dikatakan

mudzakar dan bisa dikatakan mu'annats. Siapa yang menganggapnya

mu' annats maka benh* tastrglriqa rywaisah dansiapa yang menganggapnla

mudzakar makabentuk tashghirnya quwais. Dalam pribahasa: huwa min

l*airi quwaisin sahman(diatermasuk busurpanatr yang paling bagus dalam

hal anak panah). Bentuk jamakrryra addah qisiy, quyasiy, aqwaas dm qiyaas.

Al qaus jtgaberarti sisa air dalam tempat ur. Al qausjugaberarti

bintang di langt. Sedanglonal qws,makaini boarti tempat ibadatrpendeta.

Firman Allah SwT, ;iif7 -".* Ul AiL"Lalu dia

menyampaikan lcepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah

wahyukan. " Pengagungan terhadap wahyu yang diwahyukan kepada

Rasulullah SAV/. Maknawatryrtelah dipapa*an sebelumrya, yaitupernberian

sesuatu dengan ce,pat. Dari kata ini juga dikatakan , al wahaa' al wahaa'.434

Makna ayat: Maka Allah mewahyukan kepada hamba-Nyq Muhammad

SAW apa png telah diwatryukan.

Adajuga yang mengatakan bahwa maknanya: a* $ UtG
adalatr maka Jibril AS menyampaikan kepada harrba-Nya, llrlt 7: "Ana

yang telah Allah wah1rukan."

Ada lagi yang mengatakan bahwa maknanya: Maka Jibril AS

morlampaikan kepadahanbaAllah, Mulmmmad SAW apayang diwatryrkan

Tuhannlakepadanya Demikian yang dikatakan oleh Rabi', Hasa4 Ibnu Zaid

dan Qatadatr. Qatadah berkat4 "Allah mewahyukan kepada Jibril AS dan

Jibril AS menlampaikan kepada Muhammad SAW'."

Kemudian, ada yang berkatao'Apakah wahyu ini mubham (tidak

j elas)? Yang kita tidak dryat mengetahuinya. Kita hanya wajib mengimaninp

secara keseluruhan. Atau walryu ini sudah dimaklurf dan telatr dijelaskan?"

a3a Maksudnya, cepat-c€pat. Lrh. An-Nihayah (5 I 163).
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Ada dua pendapat tentang hal ini. Sa'id bin Jubair berpendapat

dengan pendapat kedua. Dia berkata, "Allah SWT mewatryukan kepada

Muhammad SAI\L' Bukankah Alat mendapatimu s ebagai s eorang yatim,

lalu Aht melindungimu. Buknnkah Alcu mendapatimu sebagai seorang

yang bingung, lalu Aku memberikan petunjuk- Bukankah Aku

mendapatimu sebagai seorangyang kelatrangan, lalu Aht memberilmn

kecakupan.

t*:t @'rr;L #i &ifr @ 1\:s 3,n t:;.b'n @ t:U Li7rt tt
'$r4

'Bulanlcah Kami telah melapangkan untulonu dadamu? Dan Kami telah

menghilangkan dari padamu bebanmu, yang memberatkan

punggungmu? Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu'."a3s

Ada lagi yang mengatakan bahwa Allah mewahyukan kepada

Rasulullatr SAW, "Surga diharamkan untuk para nabi sampai kamu

memasukirya, hai Muhmnnad, danjuga diharaml<am rrrtuk tnnat-r.nnat sampai

umatnumemasukinlia."

ars (Qs. Al Insyiraah [9a]: 1a).
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FirmanAllah:

"a4@ &; t1 uL,15r).s,i6 isi:(,3tflt+iiC
* a+@ ;fii irgr,r @ u?i'a5 ;t;;

cs );fi ?5 u@ &i{ 6 {$i J,;|-it @ e'riii

@&;(ri *,tar,n ui:$g;;"
"Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya Maka

ap akah kam u (m usyrikin Makkah) h e n dak m em b anta h ny a

tentang opa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya

Muhammad telah melihat Jibril itu (dalom rupanya yang asli)

pada walctu yang lain, (yaitu) di Sidratul Muntahu Di dekatnya

ada sarga tempat tinggal, (Muhammod melihat Jibril) kaika
Sidratul Muntaha diliputi oleh sesaatu yang meliputinyo.

Penglihatannya (Muhammod) tidak berpaling dari yong

dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya Sesungguhnya

dia telah melihat sebahagion tanda-tonda (kekuasaan)

Tuhannya yang paling besan "
(Qs. An-Najm [53]: 11-18)

Firman Allah SWT, UIS C, 'nifr ai< V "Hatinya tidak

mendustalcan apa yang telah dilihatnya. " Maksudny4 hati Muhammad

SAW tidak mendustakan pada malam Mi'raj. Ketika itu, Allah SWT

menjadikan penglihatan beliau pada hati beliau hingga beliau melihat Tbhan

beliau. Allatr menjadikan itu benar-benar sebagai suatu penglihatan Adajuga

)ang me,ngatakanbahwapenglitratan itrhakiki, pkni denganpmdmgar mata.

Pendapat pertama diriwayat*an dari IbruAbbas RA. Dalam Slahih
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Mus limdiriwayatkan bahwa beliau melihat-Nya dengan hatinya. Pendapat

ini juga merupakan pendapatAbu Dzar RAdan sejumlatr satrabat.

Sedangkan pendapat kedua adalah pendapat Anas dan sejumlah

ulama- Diriwayatkan dari IbnuAbbas RAjuga bahwa dia berkat4'Apakah

kalian heran status kekasih untuk Ibrahim, dialog untuk Musa dan melihat

untuk Mutrammad SAW." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RAjuga bahwa dia

berkat4.lkmi, Bani Hasyim me,ngatakanbatrwa sesungguhnla Muhammad

melihat Tirhannya duakali." Hat ini telatr dipaparkan dalam suahAlAn'aam,

pada firmanAllatr SwT,'JA.V)'ar"i ii'JA\rt L# $ "Dia tidak

dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala

penglihatan 11v."436

Muhammad bin I(a' ab meriwayatkaq dia berkat4'l(ami berkata

'Wahai Rasulullab serrogaAllah bershalawat kepada eng[<au Apakah engfau

melihat Tuhan engkau?'Rasulullah sAw menjawab, 'Alat melihat-Nya

dengan hatilat &n kalf.'Ke,mudian beliau me,lnbaca firmanAllah' Azza wa

Jatta, isii 6 it,itrt a'J< 6.

Menunrt pe,ndapat ketig4 batrwabeliau melihat kebesaran dan

keagungan Allah swT. Demikiur png dikatakan oleh Hasan. Abul Alilnah

meriwayafkan, diabedcata'Tasulullah SAWditay,'Apakatr engfaumelihat

Tuhanmu?'Beliau bersabda, 'Aht melihat sungai dan alat melihat sungai

itu sebagai hijab, dan aht melihat cahaya di belakang hiiab itu. Tidak

ada yang latlihat selainnya' ."

Dalam Shahih Muslim, dari Abu Dzar RA, dia berkata, "Aku

bertanya kepada Rasulullah SAW, ryakah org[<au telatr melihat Ttrhan eng[au?"

Beliau bersabd4 "Ada cahaya, bagaimana aht dapat melihat-Nya. "a37

a36 (Qs. AlAn'aam [6]: 103).
a37 Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalamtafsimya (4/250) dandia mengatakan

tentang hadits ini bahwa hadits ini sangat gharib.

Surah An-NajmFrD



Malaranya: Caluya ifir mengalahkanku dan mengagumkanku hingga

menghalangiku dari melihat-Nya. Pendapat ini juga diperkuat oleh riwayat

lann: " Aht melihat cahdla."4zt

Ibnu Mas'ud RAberkata, 'Beliau melihat JibrilAS dalam wujud

aslinyaduakali."

Hislar4 dari Ibnu Amir dan alrli Syam memb aca maa ladzdzaba l3e

yakni dengan tasydid. Maksudnya hati Muhammad tidak meirdustakan apa

pttg dilihatryra dengan mataqrapada malmn ittf akan tetryi merrbe,narkannla.

Dengan demikian, U kedua adalah maf ' ulny4 tanpa ada huruflnan g

disembunyikan, sebab kata itu kata yang muta'addi (merrbutuhkan obje$
tarpahuruf Bolehjuga ti bez.malrllm, al-ladzii,sed{Eka1' a'idnyadthilangkan

Boleh juga bersama f il sebagai masdar.

Sementara ahli qira'ah lainnya membaca tanpa tasydid.

Maksudnya hati Muhammad tidak be,rdusta pada apa yang dithafiya- Huruf

sifat dihilangkan. Hassan RA berkata dalam bait qnairrya,

,. to+wS
Seandainya kamu (hati) jujur pada apa yang kamu ceritakan

kepadalu * niscaya lcamu pasti selamat seperti selamatnya Harits bin

Hisyam

Bolehjugab Emalrrra, alladzii (png). MaksudnlA tidaklatr berdusta

hati Muhammad SAV/ png melihat

43t I{R. Muslim dalampembahasan tentang imaD, bab: Sabda RasulullahSAW, "Ada
cahaya, bagaimana aku dapat melihat-Nya" dan Sabda Rasulullah SAW, "Aht
melihat cahaya, " (l I I 6l).

a3e Qira'ah ini adalah qira'ah yang mutawatir sebagairnana yang termaktub dalam
Taqrib An-Nasyr,hkil 177 datAl lqna'(21775).

fb I p:Qt (*i1 y'3^i 4o e,l ,j
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Firman Allah SwT, ,y;6 $ ,''i,;,'iil "Mol* apakah kamu

(musyrikin Makkah) hendak membantahnya tentang apa yang telah

dilihatnya? " Hamzah dan Al Kisa i memrb aca afatamntunahu, yalaidengan

huruf ra'berharakatfathahtanpaalif.44oMalmany4afatajfo aduunahu.lnr

juga merupakan pilihan Abu LIbaid, karena dia berkata, "Mereka tidak

membantatrnya, akan tetapi mereka mengingkarinya. Dikatakan , maraahu

fuaqqahu,arinya jafuadahu(mery7n$airrya)."

Al Mubarrad berkata "Dikatakan, maraahu'an ftaqqihi wa'alaa

fuaqqihi,artinya apabila dia dihalangi dari hak dan dijauhkan dari hak." Dia

berkata lagi, "Contoh 'alaberrnalrrta 'an adalahperkataan Bani Ka'ab bin

Rabi'alr: radhiyallaahu' alaika,maksudnya radhiya' anka (setrogaAllatl

meridhaimu)."

Al A raj dan Muj atrid me,lnbaca aJizfianruwahu, yalani dengan huruf

ta' berharakat dhammah44r dan tanpa alif, dari amraita. Artinya,

turiibuunahu wa tusyakkileuunahu $alianragu-ragu terhadapnya).

Sedangkan ahh qira'alr lainnya merrb rca :.5t3*5f , ft ri dengan

alif. Artinya, tujaadiluunahu wa tudaafi'uunahu fii annahu ra'allaah

(membantah dan menolaknyabatrwa dia telatr melihatAllah). Dua makna

tidak bertentangan, kare,na bantahan mereka adalatr pengngkaran. Adajuga

yang me,lrgatakan batrwa pengingkaran selalu ada dari mereka dan ini adalah

bantahan banr. Merekaberkata, "Ceritakan kepada kami Baitul Maqdis dan

ceritakan kepada kami tentang rombongan unta kami lang ada di j alan S)ann "

sebagaimana lang telah dipaparkan.

Firman Allah SwT, B'?l''il it;'2 3i'3 "Dan sesungguhnya

4o Qira'ah Hamzah danAl Kisa'i ini adalah qira'ah yang mutawatir sebagaimana

yang tennaktub dalam Taqrib An-Nasyr, h. 177 dan' Al lqna' (2177 5).
4 t Qira' ah Al N raj dan Mujahid ini adalah q ira' ah yang tidak mutawatir.



Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada wahu

yang lain. " di adalahmasdar, pada posrsi laal. Seakan-akan Dia berfirman,

wa ladaq ra' aahu naazilan nazlatan ukhraa (sungguh dia melihatrya dalam

keadaan turun pada waktu yang lain).

Ibnu Abbas RA berkat4 "Muhammad SAW melihat Tuhannya

pada waktu yang lain dengan hati beliau." Muslim meriwayatkan, dari

Abul 'Aliyalu dari IbnuAbbas RA., diaberkata tentang firmanAllah SWT,

tsits g iltSifi ,iil 11, dan firman Allah sw'T, e"t -^ry ir;: :,1i'r,

" B eliau melihat-Nya dengan hati beliau dua kali."

Artinla, firman-Nya a71'di;t ""AflkepadaMuharnmad 
SAV/,

sebab beliau naik dan turun beberapakali sesnijumlah pengurarrgan shalat

lang diwajibkan. Setiap kali naik, beliau turun kembali. hi diperkuat oleh

firman-Nya, ;litt it+ 'rre "Di Sidratul Muntaha." Maksudnya,

Muhammad SAW di Sidratil Murtatra dan di s$agian tunrr beliau.

Ibnu Mas'ud RAdanAbu Hurairah RAberkata tentmg tafsir firman

Allah SWI *?1'-4y it;i 33i'5,' Yur1beliau litrat adalatr JibrrildS." Ini juga

terdapat dalam Shahih Mus tim.

Ibnu Mas'ud RAberkat4'Rasulullah SAW bersabda,' Aht melilwt

Jibril di ufukyang tinggi. Dia memiliki enam ratus sayap. Dari bulunya,

bertebaran mutiara dan yalatt'."442 Demikian ),ang disebutkan oleh Al
Mahdawi.

Firman Allah SWT, L# !+ 4 "(Yaitu) di Sidratil

Muntaha."',teshilahit;'rsepemyangtelatrkami jelaskan.ls-Sidradalah

pohon nabiq. Tempat ini berada di langit kee'nam, namun ada riwayat yang

me,nyebutkanbahwatempatinib€radadi langitketujuh.Iladits-haditstentang

{2 Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya(41251), dari riwayat Imam
Ahmad. Ibnu Katsir berkata, "Sanad hadits ini bagus dan lanat."
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hal ini ada dalam ,Sft ahih Mwlim.

Pertama: Riwayat Murratr, dari Abdullatr, dia berkata, "Ketika

Rasulullahdijalankandimalamhai,beliatrsampaidiSidratulMrurtahaTentpat

ini berada di langit keenam. Sampai ke tempat inilah semua yang naik dari

bumi, lalu digenggam dan sampai ke tempat inilah semua yang turun dari

atasrrya, lalu dige,nggarn."

Dia berkata Lagp, 
* 
i":,;i t1 {r3$ rfr \1' {Muho*mad melihat

Jibril) trettlra Sidranl Muntaha diliputi oleh sesuatuyang meliputinya' ."

Diabe,rkatalagi,'I(tpu-krryudariemas."Diabertatalagi,'Lalu,Rasulullatr

SAW diberi tigape*ra beliau diberi shalat limawaktq beliau diberi beberapa

ayat penutup surah Al Baqaratr dan diampuni semua dosa besar semua omng

lang tidakmenyekutukan sesuatupun denganAllatr dari umat beliau."

Kedua: Riwayat Qatadatr, dari Anas, batrwa Rasulullah SAW

bersabd4 "Ketika alcu diangkat kc sidratul Muntaha yang berada di

langit ketujuh, yang nabiqnya seperti tempayan-tempayan Hajar

(tempayan-tempayan buatan orang Haja) dan daunnya seperti daun

telinga gajah, keluar dari pangkalnya dua sungai lahir dan dua sungai

batin, alatpun b ertanya,' Hai Jibril, apa ini?' Jibril AS menj awab,' Dua

sungai batin itu ada di dalam surga, sedanglcan dua sungai lahir itu

adalah sungai Nil dan sungai Eufrat' ."43lnilafazhAd-Daraquthni.

Nabiq adalah buah pohon Sidr. Benhrk tunggalnya adalah nabiqah.

Dikatakan j lurg4 nabq,yakni de,ngan huru f nun berhatakatfathah danhtnrf

Da 'berharak at sulcun. Kedua benhrk ini disebutkan oleh Ya'qub dalam r{/

Ishlah dan ini adalah bahasa oftrxg-orang Mesir. Akan tetapi lang pertama

adalah yang paling fasih dan itulah bentuk yang terdapat dalam riwalat dari

RasulullahSAV/.

443 IIR. Ad-Daraquthni dalam Sunarmya (1125').



At-Tirmidzi meriwayatkarU dari Asma' binti Abu Bakar RA, dia

berkat4

irV d ;ii ,i;. *:, $L \, .u ir Jt*,'cx
oi .. , 

-

')i *, "V W /t ,y ,f. ,51:)t'r; :)v s<ilit
,7r1lr a; W - r* "O3- rt'tr'iU WrW-

' ,. o ' .o.-
.J)qJl 6.; ;$

"Aku me,ndengarRasulullah SAwbersabda saat itu beliau ditanya

tentang Sidratul Muntatra,' Orang yang berkendaraan berj alan

di bawah naungan salah satu dahannya selama seratus tahun

atau dapat bernaung di bawah naungannya seratus orang yang

berkendaraan -Yahya $teriwayat) ragu-ragu- . Padanya terdapat

latpu-latpu emas. Seakan-akan buahnya adalah tempayan-

tempayan (karena besarnya sana-penj)' .'4 Abu IsaAt-Tirmidzi

berkat4'Ini adalatl hadits has an."

Menurut saya (AI Qurthubi): Begrtujuga lafaztr Muslim unhrk

hadits Tsabit, dari Anas RA:

t;y, iryt g$K W, rsy, ,;rJr 'erl;\r J\ er|--ilt'i
A'-:# ',s* 6 ^i,r ;f ';r tl* t5 ,J.g 6'i

ry a$-'cf'lyu" lt *;Lf
"Kemudian alat dibawa ke Sidratul Muntaha. Tbrnyata daunnya

seperti daun telinga gajah dan buahnya seperti tempayan-

tempayan. Ketika Sidratul Muntaha diliputi, sesuai perintah

414 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang sifat surga, bab: Tentang Sifat Buah-
buahanAhli Surga (4/680, no. 2541).Dia berkata tentang hadits ini, "Ini adalah hadits
hasan ghaib."



Atlah SWT oleh sesuatu yang meliputinya, ia pun berubah. Tidak

ada seorangtun dari makhluk Allah yang mampu menceritalan

keindahannya.'As

Ada sembilan pendapat tentang kenapa tempat itu dinamakan

Si&atulMuntalra:

1 . Riwayat dari Ibnu Mas'ud RA, bahwa karena sampai di sanalalt

sernua )xang trlrur daxi atasnya dan semua yang naik dari bawatrnla.

2. Karena sampai di sanalatr ilmu para nabi, sedangkan tentang apa

lang ada di baliknyatidakmerekaketatui. Demikian yang dikatakan

olehIbnuAbbasRA.

3. Sampai di sanalatr semua amal, lalu digenggam. Demikian yang

dikatakan oleh Adh-Dhahhak.

4. Kare,nasarrrpaidisanalahtempatparamalaikatdanparanabidan

di sanalatr mereka harus berhenti. Demikian yang dikatakan oleh

Ka'ab.

5. DinamakanSidratulMuntaha,kare,nasampaidisanalahruhpara

syuhada De,mikian yang dikatakan oleh Rabi' binAnas.

6. Karenasampaidisanalahnfiorang-orangyangberiman.Demikian

yang dikatakan oleh Qatadah.

7. Karenasampai di sanatahsetiap orangyangberadadi atas Sunnah

Mutrammad SAW dan ajaran beliau. Demikian yang dikatakan oleh

445 HR. Muslim dalampembahasan tentang imaq bab: Isra Rasulullatr SAW ke Langit

dan Kewajiban Shalat (11146) dan pada Al Bukhali dalam pembahasan tentang awal

penciptaan, no. 6,An-Nasa'i di awalperrbahasantentang shalat, danAlmad dalamAl

Msnad(31149).



Ali RA dan j uga Rabi' bin fuias.

8. Sidratul Muntaha adalah pohon yang berada di atas kepala para

pemilail arasy yang sampai di sanalatr itnu semua makhluk. hi juga

dikatakanolehKa'ab.

Menurut saya (Al Qurthubi): Maksudnya, -wallaahu a'lam-

bahwa tinggi pohon dan dahanryra melebihi kepala para pemikul

arasy. Dalilnla adalah 4a yang telah disebutkarU batrwa akarnya di

langit keenam dan tingginya sampai ke largit ketujuh, batrkan lebih

dari itu hingga melebihi kepala parapernikul ansy. Wallaahu a' lam.

9 . Dinamakan demikian karena siapa yang diangfut sampai ke sana

maka sungguh dia telah me,lrcapai puncakkemuliaan Diriwalatkat

dari Abu Hurairatr RAbatrwa ketika Rasulullatl sAw dij alankan di

malam hari, beliau sampai ke sidrahrl Mrmtatra Ketika itu, dikatakan

kepada belial'Ini adalah sidratul Mrmtalraymg kepadanya sampai

setiap orang yang telah melringgal dari umatrnu yang berada di atas

Sr.urralrnr."

Ternyata Sidratul Muntatra itu adalatr sebuah pohon yang keluar

dari pangkalnya sungai-sungai dari air png tidak benrbatr bau dan rasanya,

sungai-sungai dari air susu yang rasanya tidak akan benrbah, srmgai-sungai

dari arak 1ang xtgatlezatrasanyabagi peminumny4 dan srmgai-srmgai dari

madu yang disaring. Temyata Sidratul Muntaha adalah sebuatr pohon yang

dapat berjalanseorang yangberkendaraan di bawah naungannya selama

serafus tahun tanpa henti. Sedangkan satu daunnya dapat me,lrutupi seluruh

umat Ini disebutkan olehAts-Tsa'1abi.

Firman Allah SWT, b;rii'* C-: "Di depatnya ada surga

tempat tinggal. " Pe,ngenalan surga sebagai tempat tinggal dan bahwa strga

ini berada di dekat Sidratul Muntaha

)



Ali, Abu Ht[airatu Anas, Abu SabrahAl lfiani, AMullah b lInzl]Jo,atr

dan Muj atrid membaca' indaha j annahul ma'waa,M yalr:tij annahul mabiit

(tempat bermalam meliputi beliau). Mujahid berkat4 'Maksudnya adalah

aj annahu (meliputi beliau). Dhamir ia' kembali kepada Nabi sAw." Al

Akhfasy berkata, "Artinya adrakahu (mendapati beliau), sebagaimana

dikatakan,Ta nnahul lail, arArrya satarahu wa adrakahu (malarn menutupi

danmendapatinya)."

Sedangtcan qira'ah ahli qirabft umumnya adalatr is't'rfi A.
Hasan berkata "surga itulatr tempat orang-orang yang bertalora"Ada yang

mengatakan batrwa surga itulah tempat ruh para syahid. Demikian yang

dikatakan oleh IbnuAbbas RA. Surga ini terletak di sebelah kanan arasy.

Adajuga pngme,ngatakan bahwa strga inilah tempat tinggalAdam

AS sampai dia dikeluarkan darinya Surga ini terletak di langit ketujuh.

Ada lagi yang mengatakan bahwa seluruh ruh orang-orang yang

beriman berada di surgaAl Ma'wa (surga tempat tinggal). Disebut surgaAl

Ma'wa (surga tempat tinggal) kare,lra surga inilah tempat tinggal ruh orang-

orang yang beriman. Surga ini terletak di bawah arasy. Seluruh ruh orang-

orang yang beriman itu dapat menikmati semua kenikmatan yang ada di

dalamnp dan mencium lranrm bauryaa

Ada lagi lang mengatakan batrwa kare,lra Jibril AS dan Mika'il AS

tinggal di sana. Wallaahu a'lam.

Firman Allah SwT, 5r; C $3$t & \t "Ketika Sidratul

Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya- " Ibnu Abbas, Adh-

Dhahhalq Ibnu Mas'ud dan para sahabatryraberkata, 'Ifupu-kupu dari emas."

M Qira'ah ini disebutkan olehAz-Zamakhsyui dalamAl Kasysyaf (4139) dan Ibnu

Athiyahdalam AlMuhanarAlwajiz(151263).Qira'ahrniadalahqira'ahyangsyadz
(tidakmutawatir).
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Riwalat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan IbnuAbbas secara marfi'

kepada Nabi SAV/. Riwayat ini telatr diriwayatkan dalam Shahih Mwlim

dari IbnuMas'udRA.

Hasanberkata "Sidratul Muntaha diliputi oleh cahala Tuhan semesta

alam, maka iapun bersinar." Al Quslxairi berkatq "Rasulullah SAW pematr

ditanya'Apa yang meliputi Sidratul Muntaha?' Beliau menjawab,' Kupu-

latpu dari emas' ."47 Dalam riwayat Lain: " Sidratul Muntaha diliputi oleh

cahaya dari fithan sehingga tidak ada seorangpun yang sanggup

memandang kepadanya. "as

Rabi'binAnasbeftat4'Sidratul Muntaha diliputi oleh cahalaTblun

dan malaikat-malaikat berada di atasnya seperti dua burung gagak di atas

pohon."

Diriwalatkan dari Rasulullah SAril[, beliau bersabd4 " Alat melihat

Sidrah diliputi oleh laryu-hrpu dari emas. Ahtiuga melihat di atas setiap

daun seorang malaikat dalam keadaan berdiri sambil bertasbih kepada

Allah SW. Inilah mabtafirman-Nya, A,ri C -{tq ;$- \1."*n tn
disebutkan olehAl Malrdawi dan Ats-Tsa'1abi.

Anas bin Malik RA berkata tentang firman Allah SWT,

;fi 11 $4i ;a \1,'tselalangdariemas."Diameriwayatkannya

seoaramarfu '.Mujahidberkata*Rafraf ntniau."DariNabiSATW,"Sidratul

Muntaha diliputi oleh rafraf dai burung hij ar. "4sr Diriwayatkan dari Ibnu

Abbas RA, bahwa Sidrahrl Muntaha diliputi oleh TirhanYang Matra Mulia,

{7 Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsimya (41252), dan Al Alusi
dalam Ru h A I M a' ani (8 I 25 3).

{E Riwayat ini disebutkan oleh Al Alusi secara makna dalam Ruh Al Ma 'ani (81253).
aae fuwayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/252) dan Al Alusi

dalamRuh Al Ma'ani (8/253).
a50 Dalam kamus, Rafraaf adalahjenis bunrng pemakan ika*peni,
a5'AlAlusi dalamRuh Al Ma'ani (81253').
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maksudnya perintah-Nya sebagaimana dalan Shahih Muslim s*ara manfu' :

"Ketika Sidratul Muntaha diliputi dari perintah Allah aPa yang

meliputinya- "as2

Adajuga lang me,lrgatakan bahwa itu adalatr ung[<apan pe,lnbesaran

perkara. Seakan-akan beliau bersabda, "Ketika Sidrah diliputi oleh apa

yang dengannya Allah memberitahukan petunjuk-petuniuk kerajaan-

.l/ya. "sepertiinijugamaksudfirmanAllatrswT, E;l V -2{e Ul Yilu
"Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang

telahAltahwahyukan," dan maksud firmanAllah SWT, A';l '$'#lt

6,1, C rl;r{t "Dan negeri-negeri laum Luth yang telah dihancurkan

Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu adzab besar yang

menimpanya. "453 Sepelti itu juga maksud firmanAllah SWT, @^t{t

^tUC 
"Hari kiamat, apakah hari kiamat itu?"cs+

Al Mawardia55 berkata dal am Ma' an Al Qur' ankaryrany4 "Jika

ada fiang berkata'Kenapa Sidratul Muntatra lang dipilih untuk perkara ini,

bukan pohon yang lain? Jawab: Sebab Sidrah memiliki tiga keistimewaan

klrusus. Yaitu, naungan yang panjang, rasa yang lezat dan bau yang wangi.

Pohon ini sama dengan keimanan yangmengumpulkan perkataan, perbuatan

dan niat. Naungannya sama dengan amal padapanjang manfaatry4 rzrcan)a

sama dengan niat pada terserrburyinya dan baunya sama dengan perkataan

padanampaldrnla."

Abu Daud meriwaptkan dalam Sunanryra, dia berkata 'Nashr bin

Ali menceritakan kepada kami, kataryaa: Abu Usamatr me,lrceritakan kepada

452 I{R. Muslim dalampembahasill lsntant iman, bab: Isra' Rasulullah SAW (l/146),
danAhmad dalamAl Musnad (31128).

as3 (Qs. An-Najm [53]: 53-54).
asa (Qs. Al Eaaqqah [69]: l-2).
455 Lih. TafsirAl Mawardi (51396).
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kami, dari Ibnu Juraij, fui UtsnmbinAbi Sulaimaf dri Sa'idbinMtrhammad

bin Jubair bin Muth'im, dari Abdullatr bin Habsyi, dia berkat4 "Rasulullah

SAW bersabda, 'Barangsiapa yang memotong pohon Sidrah niscaya

Allah pasti melemparkan kepalanya ke dalam neraka'."4s6

Abu Daud pemah ditanya tentang makna hadits ini. Dia pun

menjawab, "Hadits ini telatr diringkas. Lengkapny4 barangsiapa yang

memotong pohon Sidrah di padang sahara yang biasa dipergrrnakan oleh

musafir dan hewan untukberteduhtanpa alasan png dibenarkan dan secara

zhalim tanpa ada hak bagiryapadapohon itu makaAllah pasti melemparkan

kepadanya ke dalam neraka"

Firman Allah SWT, ;iL CS';,tt U C "Penglihatannya

(Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula)

melampauinya. " IbnuAbbas RAberkat4'Maksudnya, pandangan beliau

tidak berpating ke kanan dan tidak pulake kiri dan tidak melebihi batas yang

dapatbeliau lihat."

Ada png mengatakan bahwa maksudnp adalah tidak melampaui

apa yang diperintahler Adajuga ng mengatakan bahwamaksudrrya adalah

tidak mengaratrkan pandangan beliau kepada selain talrda-tanda yang beliau

lihat. hilah sifat adab Rastrlullah SAril/ di tempat itu. Beliau tidak menoleh ke

kanan danjuga tidak ke kiri.

FirmanAllatr SWT, tsfi *S,iti b Aii "tS 
"sesungguhnya

dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kcfuasaan) Tuhannya yang

paling besar. " Ibnu Abbas RA bed<at4 'Dia melihat rafrafmenutupi ufiik."

456 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang adab, bab: Memotong Pohon Sidr (4/
362,rc.5239).
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Al Baihaqi menyebutkan, dariAbdullah, diaberk atL" &.3 r4f, n U1':,

ts6fr Ibnu Abbas RA berkata,'Beliau melihat rafr aJ\ijumenutupi ufirk

langit'." Dari Ibnu Abbas RAjuga, dia berkata, "Rasulullah SAW melihat

Jibril dengan pefria trafra/brjaq sungguhtelahmorutupirgang antaralangit

danbumi."

Al Baihaqi berkata,'?erkataan Ibnu Abbas RA dalam riwayat:

'Beliau melihat permadani,' maksudnla adalah Jibril AS dalam wujud aslinla

padarafraf. Rafraf adalah permadani. Ada juga yang mengatakan, pada

kasrr, Ada lagi yang mengatakaq beliau melihat baju yang dipakai JibrilAs'

Sungguht€lahdiriwalatkarbatrwabeliaumelihatJibrildalanpakaiarpertdasan

rafraf)'

Menumt saya (Al Qurthubi): Diriwayatkan olehAt-Tirmidzi, dari

Abdullalr, dia berkata tentang firman Allah SWT, tsitil'rt$rtqi< C

'?,a$lullahSAWmelilratJibrilAsdalanpatraiarpatriasurdarirafaf,sungguh

diamenrenuhiruangantralalgitdanhxni.'4s7At-Tirmidziberkata'Tniadalatl

hadits hasanshahih."

Menurut saya (AI Qurthubi): Diriwayatkan dari IbnuAbbas RA

tentang firmanAllah SWT, $'S USbahwa di sim alataqdim dan ta'hir

ftalimat yang didalulukan dan diakhirkan). Maksudnya : rafraf (pemtadani)

bertarnbah dekat kepada Mutrammad pada malam mi'raj, lalu beliau duduk

di atasny4 kemudian beliau diangka! maka dekatlah beliau dari Tutran beliau.

Beliau bersabda, "Jibril AS memisahiht dan aht tidak lagi mendengar

suara. Aht hanya mendengarfirman Tuhanlan'"

Berdasarkan riwayat ini, rafraf adzlahsesuatu lang dapat diduduki

di atasnya, seperti permadani dan seumpamanya. Namun menurut makna

45? IIR. At-Tinnidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/396, no. 3283).
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pertama adalah JibrilAS. AbdunahmanbnZaiddan Muqatil bin Halyan

berkat4'tseliau melihat JibrilAS dalamwujud aslinya bila diaberada di langit.

Seperti ini juga dal art Shahih Muslim, dari Abdullah, dia berkata tentang

firmanAllah 'AzzawaJalla,fu3$!rt *rt*ral; n UiS f,ii "Beliaumelihat

JibrilAS dengan wujud aslinya. Diamerriliki e,nam ratus sayap." Hal ini tidak

bertentangan dengan bahwa JibrilAS me,rnakai pakaian perhiasan rafraf dan

di atas rafraf. Wallaahu a' lam.

Adh-Dhahhak berkatq "Beliau melihat Sidratul Muntaha."

Diriwalatkan dari Ibnu Mas'ud RA Beliau melihat rya yang meliputi Sidralt

laitu kupu-kupu emas. Demikian png diceritakan olehAl Mawardi.

Adajuga yang me,lrgatakan batrwa beliau melihat tangga Ada lagi

lang mengatakan bahwamaksudqra adalah apa yang beliau lihat pada malam

itu di sepanjangperjalananbeliau saatpergi danpularg. kri lebihbaik Dalilrya

adalah firman Allah SWT, -G*.'-f, b f,jJ. "Agar Kami perlihatkan

kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) KarruL "458

c,, dalam ayatboleh untuk tab'iidh(sebagian) dan ts.;#f sebagai

maf ' ul bagj gi3, V^Seada asalnya me,lupakan sifat al aayaat dan dianggry

tunggal l€rena awal-awal a1at. Namun boleh juga sebagai ru' at jwrakdengan

na'atmlrr'anntas. Seperti firman-Nyq AIJ +rU W',)3 "Danbagilat

ada lagi lreperluan yang lain padanya."ase

Ada lagi yang mengatakan bahw 
^ iSFl adalah na'at bagi kata

yang dihilangkan" Yaitu: Beliau melitrat s$agiar tanda-tada Tbllar beliau yang

besar.

Bolehjuga i,, dalam ayat itr sebagai tambatran tttaksuAya Beliau

melihat tanda-tanda Tuhan beliau yang besar. Adajuga yang me,ngatakan

a5t (Qs.Al Israa' [7]: l).
a5e (Qs. Thaahaa [20]: l8).
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bahwa di dalam ayat tersebut ada kata yang dikedepankan dan

dikebelakangkan Yakni: Beliau melihat yrang besar dari tanda-tanda Ttrhan

beliar-

FirmanAllah:

6:i@ &;l<i({16ri i6s @ uytts i^Ji frrii
@ {s*1a 61 4@ .f,ti :{s fr,tt

uMaka apokah patut kamu (hai orang-orang musyrik)

n enganggap Al Lata dan Al Uzza, dan Manah yang ketiga,

yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)?

Apakah (patut) untuk lemu (anak) laki-laki dan untukAllah
(anak) perempuan? Yang demikian itu tentulah suotu

pembagian yang tiduk adil" (Qs. An-Naim [53]: 19-22)

Firman Allah SWT, ts?\frqfJi'rF.S @ tp6*it:i'il;;l
"Malra apalcah patut lcamu (hai orang'orang musyrik) menganggap Al

Lata dan Al Uzza, dan Manah yang ketiga. " Ketika Allah SWT

menyebutkan watryu kepada Nabi SAW dan menyebutkan di antara tanda-

tanda kekuasaan-Nya sepemi di atas, Dia pun menghujat orang-orang musyrik,

karena mereka menyembah sesuatu yang tidak berakal. Dia berfirman,

"Apakahkalianm€,nganggap tuhan-tuhanpng kalian se,lnbatr itu mewalryrkan

sesuatu kepadakalian sebagaimana diwalryrkan kepadaMuhammad SAW?!

Al-I^ata milik Tsaqi{,Al Uzza milik Quraisy dan Bani Kinanah dan

Manah milik Bani Hilal. Hisyarnberkata'ManahmilikHudzail dan Khuza'atr.

Rasulullah SAW mengutus Ali RA untuk me,nghancurkannya pada tatrun

[ :u+ 
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penakhrkan Maltcatl Kemudian mereka menrbuatAl-hta di Tha'if. Al-Iat4

lang lebih banr dari Manah ini sebelumnya adalatr batu persegi empat. Orang

dari Tsaqifyang mengurusnya. Mereka menrbangun sebuatr bangunan di

atasnya- Quraisy dan seluruh kabilahArab mengagungkannla. Oleh karena

itq orang Arab menamakan Taid N-latzdan Taim Al-Lata Al-Lata berada

dime,naramasjidTha'ifsebelahkirisanrpaiTsaqifberislam. Seketikaitujug4

Rasulullah SAW sege,ra menguhrs Mughirdhbin Syr'batr untrk menghancr.u*an

danmerrbakamla.

Kemudian mereka membuatAl Uzza- lJUzzayang lebih banr dari

Al-I-ata ini dibuat oleh Zralim binAs'ad. Al Uz.zabqadadi lernbah Nakhlah

Asy-Syamiyah, di atas Dzatu'Irq. Mereka membangun sebuah rumah di

atasnla dan mereka me, rde, rgar suar4 keluar dari Al Uzza ini."

Ibnu Hislam berkatq "Alahku menceritakan kepadaku, dari Abu

Shalih, dari lbnuAbbas RA" dia berkata, 'NUzzaadalah jin perempuan

yang mend atmgStiga pohon Samuratr di lembah Nakhlah. Setelah berhasil

menakhrkan lvIakkalU Rasulullah SAWmengrrtus Khalidbinwalid RA. Beliau

bersabda, 'Pergilah ke lembah NaWrlah. Di sana lamu akan mendapati

tiga pohon Samurah. Mala tebanglah yang pertama. ' Khalid pun segera

pergr ke sana dan me,nebanglya

Setelah datang ke,lnbali ke,pada Rasulullatt SAW, beliau bertanya,

'Apakah kamu melihat sesuatu. 'Khalid menjawab, 'Tidak.'Beliau

bersabd4 'Kalau begitu tebanglahyang kedua.'

Khalidpunpergi ke sana dan me,nebangnla. Kemudian diakernbali

me,nemui Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya lagi, 'Apaftah kamu

melihat sesuatu?' Ktralid menjawab,'Tidak.' Rasulullah SAW bersabda,

'Kalau begitu tebanglah yang ketiga.'

Khalid RAkembali pergr ke sana. Ternyata di sana ada seorang

peremprun berkulit hitam de,ngan rarnbut te,lurai, sedang meletal<kan kedua
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tangarryadiatasprurdaknyadarmempermainkantaring-taringnya. Serre,lrtara

itu, di belakangnya ada DubailahAs-Sulami, orang yang me,ngurusnya- Khalid

pun berkat4'Har AIIJ zzukotor kamtr, tidak suci kamu. S esungguhnya akg

melihatAllah telah menghinakanmu.' Kemudian Khalid memukul NUzza

hingga kepalanya terlepas. AllJzzaitu menjadi debu. Kemudian Khalid

menebangpohon Sarlrrah yang ketigadanme,lnbrmuh D$ailalt, si penjaga-

Selanjutnya, Khalid RA menemui Rasulullah SAW, lalu

memberitatrukan apa yang terjadi kepada beliau. Rasulullah SAW pun

Uersabaa'ItulatrAlUzzadaniatidakakandiserrbahlagiselana-lamanlxa'.'m

Ibnu Jubair berkata, "AlIJzza adalah batu putih yang mereka

sembah." Menurut Qatadatr, AllJzza adalah sebuah tumbuhan di lembatr

NalfilalL sedangkan Manah adalah patung milik Kttuza'ah.

Adajuga lang me,lrgatakan bahwa namaAl-hta menurut apa )ang

disebutkrr oteh sebagim ahli taSL dimrbil dari lafrzhAllah oleh orang-orang

musyrik, Al \Jzza d4rt Al 'Aziiz dan Manah dari manallaahu asy-syai'a,

apabila Dia telah meirakdfukan sesuafir.

IbnuAbbas, Ibnu Zubair, Mujahi4 Htnnaid dmAbu Shalih membaca

al-laatta,@mi de,ngan huru f ta' bertasydid.#t Mereka berkata,'Dia adalatr

seorary laki-laki langmembtratkanmakanan untuk orang yang melaksanakan

haji." -Demikian yang disebutkan oleh Al Bukhari dari Ibnu Abbas RA-.

Ketika laki-laki ini meninggal duni4 orurg-orang menet4i lalbumya, hingga

mereka me,lryenrbahrya-

so Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsimya (41254), Al Alusi dalam

RuhAtMa'ani(81256),AlFarra'dalamMa'aniAlQur'an,secararingkas(3/98),Az-
Zamalrfisyari dalanAl Kasysyaf (4139), danAbu Ha1ryan dalamAl Bahr Al Muhith (81

161).
6t Qira'ai ini adalah qira'ah yang mutawatir sebagaimana yang termaktub dalam

Taqrib An-Nasyr, h. 177 .
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Ibnu Abbas RA: Dia menjual makanan dan minyak samin dekat

sebuah batu besar dan menuangfcan atas batu itr Ketika laki-laki itu meninggal

duniq oftrlg-orang Tsaqif meiryembatr batu besar itu untuk mengagungkan

orangtersebut.

Abu Shalihberpend4at: Al-Iata adalatr seorang laki-laki di Tha'if.

Dialah yang mengUrus fuhan-tuhan mereka dan membuat makanan untuk

mereka- Setelah laki-laki itu meninggal dunia, merekapun me,lryernbahnla.

Mujahid berpendapal Al-Lata addah seorang lakiJaki di puncak

sebuatr gunung yang me,miliki donrba kecil Fng darinlxa dia mengumpulkan

minfk samin, mexryambil susu kering dan me,ngumpulkan susq lalu dia buat

menjadi sebuah makanan yang terdiri dari kurma, susu kering dan minyak

samin. Terkadang susu kering diganti dengan tepung. Lalu makanan itu dia

berikan kepada orang yang berhaji yang berada di lembah Nakhlah. Setelatt

laki-laki ini melringgal duniq mereka pun melryenrbahnla yang disebut Al-

T.B;ta-

Al Kalbi berkata" "Al-Lata adalah seorang laki-laki dari Tsaqif

bemama Shirmah bin Ghanam dan ada juga yang mengatakan bahwa dia

bemamaAmir bin Aarib Al'Adwani."

Qira'ahyang benar adalah iritr,tanpa tasydid,nama sebuatr

berhala dan berhenti padaqra derryn. ta'. Inilatr pilihanAl Fafla'.462

Al Farra' berkata, "Aku melihat Al Kisa' i bertanya kepada Abu

Faq'as Al Asadi, maka dia menjawab,' Dzaah uurfiuk dzaat dm laahuntuk

laat.' Labtdia mernbac a afara' aifinnul laai." Seperti ini jugaAd-Duri, dari

Al Kisa'i dan Al-Baz zi darilbnu Katsir membaca: Al-Laah,dengan huruf

ha' saatwaqaf (berhenti).a53 Siapa yang mengatakan bahwa al-laata da;j

a62 Lih. Ma' anf Al Qur' an (3 tg7).
a63 

Qira 'ah detgan huruf [a ' saat waqaf (berhenti) adalah qira ' ah yang mutawatir

sebagaimana yang termaktub dalan Taqrib An-Nasyr,h. 7 8.
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allaahmaka dia waqaf dengan huru f ha' juga.

Adajuga yang mengatakanbahwa asalnya adalah laahah, seperti

syaah(kambing), asalnya syaahah. Al-Laata dur laahat,artinya il&tafat

(morghila€).

Dalarn Ash-Shihhah f al-laataadalatr nama berhala milik Tsaqif.

Sebagian orangArab waqaf(berhenti) padanla deirgan huruf ta' dan sebagian

lagi dengan fu;r;trf. ha'. AlAkhfasy berkat4'lkmi me,lrde,ngar dari orangArab

balrwa ada orang yang mengatakan al-laati dm al-'wza, dan dia berkata,

'Itu adalah a l-laat.' Dia menjadikannya huruf ta' padasaat diam (waqaf).

Al-laat adalahal-laati.Ketahuilatr ,al-laatadijarkanpadaposisi rafa'.Ini

sama seperti amsiyangselalu kasrah dalam keadaan apapun. Apalagi al-

I aata Lebihbagus dari ams i, karena alif dan I am yang ada pada al- I aat a

tidak gugur, sekalipun keduanya adalah tarnbahan.

Sedangkan apa yangkami dengar dari sebagianbesar oftxrg te'ffang

al-laata dan al-' uzza pada saat diam atasrryra (waqaf) maka adal ilt al-laah,

karena asalnya &a ', lalu menjadi fa 'pada saat washal. Dalam batras aini, al-

laatasamasepetltkayyitdmluit.Begtu jugahaihaatdalambahasaorang

yang mengkasralrkannya" Akan tetapi boleh pada lwihaat,bahwa ini adalah

bentuk jarnak, sedangkan pada al-laat tidak boleh, sebab la' tidak

ditarnbatrkan padajamak kecuali bersama alif. Jika alif dan ra'dijadikan

tambahan maka isim itu haqra satu hunrf-"

Firman Allah SwT, {s!fi'iii.6fri1!', "Don Manah vang

lretiga, yang paling terkcmudian (sebagai anak perempuan Allah) ? " Ibnu

IGtsir, Ibnu Muhaishirt Humaid, Muj ahi4 As-Sulami dan Al A sya dari Abu

Bakar me,lnb acawa mttntta' ah, yahtidengan mad dan hamzah.a6 Seme'lrtara

e Lrh. As h- Shihhah (61 22aD.
ecs Qira'ahini adalah qira'ah yang mutawatir sebagaimana yang termaktub dalam

Taqrib An-Nasyr,h. 17 7, dan Al lqna' (A77 5).



lainnya merrbaca tanpa hamzatr. Ada dua batrasa.

Ada yang mengatakan bahwa dinam akan Manaaft , karena mereka

menumpahkan darah di dekatrya sebagai bentuk ibadah kepadanya. Oleh

karena itu, dinamakanlatr manan, karena begitu banyak darah yang

ditumpahkanpadanla-

Al Kisa'i, Ibnu Katsir dan Ibnu Muhaishin waqaf (berhenti) dengan

ha', sepertihuruf asalnya" Serrentara lainnya waqaf (berhenti) dengan ta',

lcarena mengilarti tulism mushlmf

DalunAsh-Shihhahf manaahadalahnamabertralamilikHudzail

dan Khuza'ah yang terletak di antara Mallcah dan Madinah. I/a 'urtuk tanda

mu' annats dan waqafpadanla dengm ta'. Ini satu balrasa- Bentuk kata nisbah

kepadanya ad alah manawi. Abdu Manah bin Udd bin Thabikhah dan Zud

Munah bin Tamim bin Murr, dimadkan (dipanjangkan) dan diqasharkan

(dipendekkan).

FirmanAllah SWT, b?Vt OrangArab tidak mengatakan untuk

yang ketiga, ukhraa, akan tetapi al ukhra sebagai na'atbagS yang kedua.

Para ulama berbeda pendapat tentang penjelasannya. Al Ktralil berkata,

'Dikatakan demikian karena me,nyesuaikan awal-awal ayat. Seperti firman-

Nya, gif *26.a67 Ti-dak dikatak ar., aakhar.

Husain bin Fadhl berkat4 "Dalam ayat ini ada yang didatrulukan

dan ada yang diakhirkan. Perkiraan maknanya: Afara'aitumul laata wal

'uzza al-ukhraa wa manaatats tsaalitsata."

Ada juga yang mengatakan bahwa Allah SWT berfirman,

{s"\ 4€rt ll,'r,V,arernitulahtinekatanpenghormatannyabagi orang-

a6 Lfr,. A s h- Shi hhah (61 2a9$.
o" (Qs. Thaahaa [20]: I 8).
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orang musyrilg setelahAl-I-ata danAl 'IJzza. ArinYa,firman ini sesrai dengan

susuumnla- Namun kami telah menyebtrtkan dari Ibnu Hisyanr, batrwa Manatt

lebih didatrulukan. Oleh karena itu dia lebih dihormati olehmeneka- Wallaahu

a'lam.

Dalam ayat ini adu yang dihilang[an sebagaimana yang dituqiulftan

oleh ungkapa1^, Afara'aitum haadzihil aalihah, hal nafa'at au dharrat

hatta talatunu sytrakaa' lillaah (Apakah menurut kalian tuhan-tuhan ini

dryat merrberi marfrat atau merrberi mudhrat sehingga kalian mer{adikanrya

sebagai selartu bagi Allalt).

KemudianAllah SWTberfirman, sebagai kecaman dan celaan,

6\f i'i Yrrfi 'gt "Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan

untuk Allah (anak) perempuan? " Ini sebagai bantatran atas perkataan

mereka bahwa para malaikat itu adalah anak perempuan Allah dan berhala-

berhala itu adalatr anak perempuanAllah.

Firman AUah SWT, 6;* "Yang demikian itu tentulah,"

maksudnya,pe,nrbagianini tqilulah, isb l,s "Suatupembagianyang

tidak adil. " Maksudnya, menyimpang dari keadilan, keluar dari kebe'naran

dan meryalatri yang haq. Dikatal<ar1 dlnazaf.l foulon artinya berlaku zhalim.

Dhaaza fuaqqahu yadhiizuhu dhaizan --{ari Al Akhfasy-, artinya

mengurangi hak dan menganiaya. Al Akhfasy berkata, "Terkadang

dihamzahkan. Dikatakan, dha' aza yadh' aru dha'zan."a68

Al Kisa'i berkata, "Dikatakan , $A ':U- iV, l')? '|H')Ub,

t:*'h,6- jb,ryabilamelakutcankeztralimar,melanpauibafas,menganiala

danmengurangi."

Firman Allah SWT, t9*'tj;3. "Suatu pembagian yang tidak

a0 Lih. lsi-Si ihhah (31 883).



adil." is* artnyajaa'iralz (tidakadil). Polanyaadalatl .,lri (fu'la),seperti

,yb pnwU\dm .,!r $ubla). Dih,asrabl<athtruf dha d,karena setelahnya

ada ya dan tidak ad aplafi ' la dalamungkapan yang menj adi sifat. Itu hanya

adapadapola isim-isim seperti ct tJl (asy-syt'rii) dan C"Jl (ad-diflii).

Al Farra' berkat4tre "Sebagian orang Arab berkat 4 ' Dhuuza dan

dhi' za,dengan hamzah'." Abu Hatim menceritakan, dari Abt Zaid, bahwa

dia mendengar orangArab menglanzalrkm &tr+. Selaintyabedot4'l)e,ngan

bentuk ini Ibnu Katsiy'rc merrbaca- Dia menjadikaqa sebqgai masdar seperti

dzilvaa dan bukan sifat. Sebab, tidak ada dalam sifat pola fi'laa dan tidak

pt;Ja asalnyafu ' la,kareratidak ada yang menghantskan dibolak-balik. Itu

dari perkataan mqeka, dha' azfithu, arl;rnya zhalamtttlru (aku menzhahmnya).

Maknanya, qismah dzaatu zhulm @agSanpng zhalim). Narnun ada juga

yang mengatakan batrwa keduanya adalah dua bahasa lang berbeda namun

safumakna-

Diceritakan tentang kata ini selain dua bentuk di atas, yaita dhaiza,

dha'za, dhuuza dan dhu'za. N Mu'arrij berkat4 "Mereka tidak suka

mendhammahkan huruf dhad pada dhiiz a dan mercka takut merubahnya

menjadi wau. Oleh karena itu, mereka mengkasrahkan huruf dhad.

Sebagaimanamerekamengatakan padajamak abyadh, biidhzn, yang asalrryra

adalalr buudhun. S epertt foumr, s hufr dan khudhr. S edangkan orang yang

mengatakan dhaaza yadhuunt, ma)r,aisimnya adal ah dhtuza, sqan sywa.

4e Lih. Ma'ani Al Qur'an(3198).
a70 Qira 'ai Ibnu Katsi dhiizaa adzlah qira'ah yang mutawatir sebagairnana yang

termaktub dalam Al lqna' (2n7 5), daa Taqrib An-Nasyr,h. 177.
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FirmanAIIah:

u \ !i'i &i tl fiu.t;;piu;# {r*i J1 A b)

i;q 3ii; #1,ft rs * tl'r,Pi $t o#- r; fi
';-fiIli @ i:i v a;1ycf @ ts'iii U ;

U'&;fr# { 9?3i O* G iss @ otu*tt't

@li.ts
d
Y,

ultu tidak lain hanyalah nama-narna yang kamu dan bapak-

bapak kamu mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan

suatu lrcterangan pun untuk (menyembah) nya Mereka tidak

lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang

diingini oleh hawu nafsu mereka, dan sesungguhnyatelah

datang petaniuk kepada mereka dari Tuhan mereka' Atau

apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-

citakannyo? (Tidak), malea hanya bagiAaah kchidupan akhirat

dan kehidupan dunia. Dan berapa banyaknya malnikat di

langit, syafaat merelea sedikit pun tidak berguna kecuali

sesudahAllah mengizinkan bagi orang ysng dikehendaki dan

diridai (Nya)." (Qs. An-Najm l53l: 23-26)

Firman Allah SWT, U## li'f '$ af i4. Matcsudnva,

tidaklah itu, yalari berhala-berhal a itu. 15j,!ii fWi ''f11, yahi kalian

memalrafirla dan menamakannya sebagai flrhan . fiS.t;'' ;if , yutcni Uian

meninrmerekadalamhal ,^.Jlit t # n uo fii,fkniAllahtidak

menurunkan suatu dalil dan bukti pun untuk menyembahnya.

,C;- oA.'fttl'ot| oi p. b

.Fi {t brg ol "Mereka tidak lain hanyalah mengilaii sangpaan-
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sangkaan. " Dialog dikonbalikan menj adi bentuk berita Maksudnya tidaklatr

mereka mengikuti kecuali sangkaan saj a- *ir!i 6.rii G.r,, D an ap a yang
diingini oleh hawa nafsu mercla. "Maksudn)a, hawa nafsu mereka condong

kepadanya.

Ahh qira 'afr umumnyamenrbaca A;r!;,yakni dengan hurufya ..

sedangkan Isa bin umar, Ayyrb dan Ibnu As-samaiqa' membaca

tattabi' uuna, lakni dengan hunrf ia'jzt ** kata dengan kata ganti orang

kedua. Ini juga menrp akem qira'ai Ibnu Mas'ud RA dan IbnuAbbas RA.

Firman Allah SwT, {siii & ; ir,+ *iS ,Dan

sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mercka dari Tuhan merelca. "
Yakni, keterangan dari Rasulullah sAw, bahwaberhala-berhala itu bukan
tuhan.

Firman Allah SWT, 5i C.?-ry- i', "A*u apakah manusia
akan menda?nt segalayang dicitaatakamln? " #, u{myaisytatw(Fng
ai_a inginkan). Maksudrrya, tidaklatr demikim" Ada lag mengatakan bahwa

3i C ,fY "Manusia akan mendapat segala yang dicita-
citakannya, " dari anak-anak laki-laki. Maksudrryra, anak-anak laki-laki
bqanva bukan anak-anak perempuan. Adajuga yang mengatakan bahwa

5; C r y. itr "Arou apakah manusia akan mendapat segalayang
dicita-citakannya, " tztpabalasan? ! Tidaklah demikian.

Adalagiyangmengatakanbahwa 5S C 6-;1y?!t "Anu opot*h
manusia alran mmdapat segalayang dicita-citakannya? " dari kenabian.

Maksudny4 diberikan kep adanyatidak kepada orang lain.

Ada lagi pngmengatakanbahwa 5S C r1-;1yit "Atau apapah

t" Ura 'ai initidakrmrtawatir.



manusia alcan mendapat s egala yang dicita-citakannya? " dari pertolongan

berhala-berhala. Ayat ini ditujukan kepada Nadhr bin Harits dan adajuga

yang mengatakan bahwa ayat ini ditujulon kepadaWalid bin Muglrirah. Akan

tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada seluruh

orang-orangkafir.

FirmanAllah SwT, UrVrS 
'**fi fii "Maka hanya bagi Allah

lrehidupan akltirat dan kehidupan dunia. " Diamenrberi kepadasiapalang

dikehendaki-Nya dan tidak menrberi kepada siapa yang dikehendaki-N1a.

Bukan menurut apa lang diinginkan atau dicita-citakan siapapun.

FirmanAllah SwT, C,5'&;rfi # { gr"JAi 49L G JS

[b';3 ,qA fi t$l oi *., {t "Dan berapa banyalenya malailcat

di langit, syafaat merelu sedikit pun tidak beryuna l<ecuali sesudah Allah

mengizinlran bagi orangyang dikehendaki dan diridhai (Nya). " Ini adalatt

celaan dariAJlah SWT kepada orang png menyembatr malaikat dan berhala

dan mengira bahwa semua itu dapat mendekatkannya kepadaAllah SWT.

Ketahuilatr batrwa para malaikat, walaupun begitu banyak ibadatr mereka

dan kemuliaan merekadi sisiAllab tidak dryatmerrberi pertolongan kecuali

kepada orang yang diizinkan mendapatpertolongan.

Al Akhfasy berkata, *Al Malak adalah kata tunggal namun

bermalcnajamak. Ini samaseperti firmanAllahswT, l-l n * Ui
'* 'rJb 'Maka sekali-trali tidak ada seorang pun dari kamu yang

dapat menghalangt (Kami), dari pemotongan urat nadi itu' ."4n Ada yang

mengatakan bahwa disebu&an malalmn waafuidan, karena lmm sudah

menunjut*anjamalc

a?2 (Qs.AlHaqqah [69]:  f.
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FimanAllah:

i

l

i u:'"1 g A; -iU a);\@ $fui 6#rt $lii
@ &Jiti,irIbi;4 #,f 

"):b 

e&i

iss-#*;i;; *,"-PIr 6,yrte1

"Sesungguhnya orang-orang yang tiadq berimon kepada

kehidupan akhirat, mereka benar-benar menatnskan malaikat
itu dengan nama perempuan Dan merelw tidak mempunyai

sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain
hanyalah mengikuti persongkaan sedang sesungguhnya

persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap

kebenaran. Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang

yang berpaling daripertngatan Kami, dan tidak mengingini

kecuali kehidupan duniawi Inlah sejauh-jauh pengetahaan

mereka Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling

mengetohui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia pulalah
yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjulc"

(Qs. An-Najm [53]: 27 -30)

Firman Allah SwT, *{=.'ot4i t ef is} "sesungguhnya

orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat. " Mereka

adalatr orang-orang kafir yang mengatakan bahwa para malaikat itu adalatr

anak-anak perempuanAllah SWT dan bertrala-berhala itu adalah anak-anak
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perempuan Allah SwT. A\ * 'q.d A|4 "Mereka benar-

benar menamaftan malaiftat itu dengan nama perempuan. " MakSudnya,

seperti penam&ur perempuan. Maksudnya, mereka meyakini batrwa para

malaikat itu adalatr perempuan dan mereka adalatr anak-anak perempuan

Allatr

Firman Allah SWT, * :y -+ I C'5 "Dan mereka tidak

mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu." Maksudnya,

sesungguhn)a mereka tidak pernatr menyaksikan penciptaan para malaikat,

tidak pemah me,ndengar apa yang mereka katakan itu dari Rasulullah SAW

dan tidak pemah melihatrya di dalam kit"b.'rt# oJ maksudnya mereka

tidak mengikuti, 1!* $1 " Kearali persangkaan ", bahwapara malaikat itu

adalalr perempuan lLr, F e ,* I fui 
oisy "S"dong sesungguhnya

persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap lcebenaran."

Firman Allah Swr, t tr,f ii ; ,* dlv "Maka

berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan

KamL " Yalmi Al Qur' an dan keimanan. Ayat ini dinasakh dengan ayat pedang.

$SiiEJi \'tj tS "Dan tidak mengingini kecuali

lrehidupan dmimti. " Ayat ini ditujtrkm kepada Nadhr, namun ada juga yang

me,ngatakan batrwa ayat ini ditujukan kepada Walid.

FirmanAllahswT, # O -iU 3!.ii "Inlahsejauh-jauh

pengetahuan mereka. " Makzudnya, sesungguhnya mereka hanya melihat

peftara duniamereka dan tidak tatru denganper*ara agamamereka Al Farra'

berkata,aT3 "Allah SWT meremehkan mereka dan mengejek mereka'

Maksudnya itulah lodar akal mereka dan batas ilmu mereka bahwa mereka

lebih mengutamakan dunia dari akhirat. Ada juga png me,ngatakan, bahwa

t'tt y11L 11,[4'sni Al Qur'an (3/100).
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mereka me,njadikan para malaikat dan berhala sebagai anak-anak perempuan

Allall"

Firman Allah SWT, 4),r; ,f ',):b *'rbf i US o)

"sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang

tersesat dari jalan-Nya- " Maksudnya, yang menyimpang dari agama-Nya.

Alt * *l i$ "Dan Dia pulalah yang paling

mengetahui stapi yang mendapat petunjuk" Maka Dia pun membalas

masing-masing orang sesuai de,ngar amal pertuatan mereka



tr'irmanAIIah:

qlr{-fU,ifi 3;i!.rp'tlfi a639"r,-Lili Ac fuo

4a# U"ifr 6 6x1 1;31 U,ifi q4 lji
tbi ;"irttfr !s,t?s'") ei $t,-;u"gis ;Ii

13,#1 ir, a+i *i \y,ri<fi 3; -{al tt *
@ Ufr,ff*ii"'g;3ri'*Si

"Dan hanya *"pour), Ailah-tah apa yang ada di langit dan apa

yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang

yang berbuat jahat terhadap apayang telah mereka keriakan dan

memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan

pahalayang lebih baik (surga). (Yaitu) orang yang meniauhi dosa-

dosa besar dan perbuatan keii yang selain dari kesalahan-

kesalahan kecil Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunan-

Nya Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan) mu ketika Dia

menjadikan kamu dari tanah dan kaika kamu nasih ianin dalam

perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu sucl

Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang berlalewa"

(Qs. An-Najm [53] : 31-32)

FirmanAllah swr, fufi 4+4 e')Ut 4$y"i3i AC fii
,#frr}Gi ]Hrruf lamterkait denian -rt"u yang ditunjukJcan oleh

fi rman-Nya, r.ts'rliJ 4 $ ry"a:'*.rt A C $S seakan-akan dikatakan, "Dia

Yang berhak akan hal itu. Dia yang memberi petunjuk kepada siapa yang

dikehendaki-Nya dan menyesatkan siapa yang dikehendakiny4 supaya Dia

arotl Surah An-Najm



memberi balasan kepada orang yang baik dengan sebab kebaikannya dan

kepada orang j ahat dengan sebab kejahatannya."

Ada yang mengatakan bahwa ,H\rt 41'3rp"t1,-ili AC fi:
adalah kalimat selingan dalam s$uah pernbicaraan Malararya: Sesungguhnla

Tuhan lebih mengetatrui dengar ormg yang sesat dari jalan-N1a dan Dia lebih

mengetahui dengan orang yang mendapat petunjuk supaya dia memberi

balasan.

Ada lagi yang mengatakan ba?rwa hrrruf lam itu adalatr lam al
' aqibah.Maksudnya: Dan hanyakepuqamAllah-latr apa png ada di langit

dan apa lang ada di bumi. Maksudqa, dan akibat perkara makhluk, bahwa

di antara mereka ada yrang jahat dan ada fang baik. Mak4 orang yang jahat

mendapatkan as-suu' aa,yakni Jaltanam dan orang yang baik mendapatkan

alhusnadaf surga.

Firman Allah swr, fi $l b.itS ;,.fi,$< A;,t;?efi
" (Yaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang

selain dari lcesalahan-kesalahan lcecil. " Dalam penggalan apt ini dibahas

tigamasalah:

Pqiama:FirmanAllall fi $l b"Sti ;{ r|f b;,$?',!-fl
kri adalah na 'at (sifat) kepada orangorang yang baik. Makzudnya: Mereka

tidak pematr melalnrkan perbuatan dosa besar, yaitu syirik yang merupakan

dosaterbesar.

Al ^lf masy, Yahla bin Watstsab, Hamzah danAl Kisa'i me,mbaca

F (l*Utt o),474 )akni dengan bentuk trmggal.

Ibnu Abbas RA menafs irlr*, ;{ 4 deirgan syrik. e' A[
sendiri artinya zina- Menurut Mu qant, ,2:!i i;rl adalah setiap dosayang

a?a Ini adalah qira'ah yang mutawatir sebagairnana yang terrnaktub dalam Taqrib
An-Nasyr,h.l70.
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I

beraklrir dengan neraka dan ,*"AtS adalah setiap dosa yang karenanya

pelakunya dikenakan hukum ftad (hukum pidana). Hal ini telatr dijelaskan

dalam surah An-Nisaa'.a75 Kemudian dikecualikan dengan istitsna'

munqathi' Qte,ngecualiaan sesuatu yang dikecualilanryra tidak sejenis dengan

apa yang darinya dikecualikan). Yalad sebagai berilcttt:

Kedua: Lalu Allah SWT berfirman, ?id, $1 "selain dari

lres alahan-kes alahan kecil. " Maksudnya, kesalahan-kesalahan kecil yang

tidakbisa dihindari kecuali oleh orang yang telah dipeliharaAllatr SWT dan

dijaga-Nya. Sebenamya ada silang pendapat tentang makna 6:1ri. 
au"

Hnrairatu IbnuAbbas danAsy-Sya'bi berkat4 * 
fi ^*setiap 

kesalatran

selainzina

Muqatil bin sulaiman menyebutkan bahwa ayat ini turun tentang

seorang lakiJaki yang bernama Nabhan At-Tammar. Dia memiliki sebuatr

peti yang di dalarnnya terdapat kurrra yang biasa dijualnya. Suatu ketika,

seorang pe,lnbeli perempuan datang hendak membeli kurma Ialq Nabhan

berkata kepada perrbeli perempuan itq'Di dalarn toko ada png lebih baik

dari ini." Setelatr perrbeli perempuan itu masuk, Nabhan pun langsung

merayunla- Akan tetapi perrbeli pererrpuan itu menolak dan pergi. Akltirny4

NabhanpunmeirYesal.

Kemudian, dia menemui Rasutullah sAw dan berkata, "wahai

Rasulullabtidaklahsesuahr ngbiasadiperbuatolehseoranglaki-lakikecuali

telatr akupobuat, kecualijimak." Rasulullatr SAWpunbersabda " Barangkali

suaminya seorang tentara."476 Maka turunlah ayat ini. Hal ini telalt

dipaparkan di aktrir suratr Huud.az

4?5 Lih. Tafsir ayat 3 I dari surah An-Nisaa'.
476 Disebutkan olehAl Mawardi dalamafsirnya (5/401'
a?7 Lih. Tafsir ayat 114 dari surah Huud.



Ibnu Mas'ud, Abu S a' id Al Khudri, Hudzaifah dan Masruq juga

me,ngatakan seperti itu Merekaberkata "sesungguhnya fr irJi adalah apa

saja selainjimalq seperti ciumarU lirikan mate pandangan dan tidur bersama.

Masnrq meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata,' Zina dlua

mata adalatr memandang zina dua tangan adalatr memukul (yang bukan hak)

dan zina dua kaki adalah berjalan ftetempat maksiat), sedangkan yang

mernbenarkan atau me,ndustakannya adalah kemaluan. Jika kemaluan maju

(melakukan zina) makaitulah zinadanjikadiamundurmakaitulatr *i[i ."

Dalam ShahihAlBulfiari danMuslim, dari IbnuAbbas RA, dia

berkata, "Aku tidak melihat sesuatupunyang lebih mirip dengan jf a*,
apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda

,Jt;v irr:i 'lr\($t';r'&, iiloir Jt'Js 3r lt
,u&:*:, epry|6yJtpir 6y,!fir *ttj

';tS--: k U:r',i:t2:- g"At1

'Sesungguhnya Allah menetapkan atas bani Adam bagiannya

dari zina yang pasti didapatkannya. Zina kedua mata adalah

memandang dan zina lidah adalah bertutur kata, sedanglwn

jiwa berangan-angan dan berkeinginan dan kemaluan

memb enarkanny a at au mendus takanny a' ."4?8

Maknaqra: Sesungguhnyaperbuatan keji png amat besar dan zina

hakiki yang mewajibkan pelakuryra mendryatkan huluman (pidana) di dalam

dunia dan siksaan di akhirat adalah zina kemaluarl semexilara zina lain hanya

478 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang meminta izin, bab: Zinz Arggota
Tubuh selain Kemaluan, Muslim dalam pembahasan tentang takdir, bab: Takdir Bagian
Bani Adam dari Zina dan Lainnya, Ahrnad dalam Al Musnad (2/27 6), dan Abu Daud
dalam pembahasan tentang nikah, bab: No. 43.



dosa yang tidak mewajibkan hukuman (pidana). Wallaahu a' lam.

Dalam riwalatAbu Shalih, dari Abu Hurairah RA" dari Rasulullah

SAV[, beliaubersabda"

,Jt;v el-.li !$J4, u;A?',1 u.t e*
iu; irir ', ,Lr{1yt v,^t:;ouitr[ ,:Pt u36:ru1rd

i- wt, ,t-blit cs, ,h')ri ,i-ty:)t r7t1; !$tr,iyd'
,.t.i,. , ,

.qJ!--r CAt'e$:r'o:Gi: ,;Z;3 cx
,,Ditetapkan atas bani Adam bagiannya dari zina. Dia pasti

mendapatkannya. Kedua mata, zinanya adalah memandang.

Dua telinga, zinanya adalah mendengarkan. Lisan, zinanya

adalah berbicara. Tangan, zinanya adalah memulail. Kaki,

zinanya adalah melangkah. sedangl<an hati menginginkan dan

berangan-angan dan kemaluan yang membenarkannya atau

me ndus takanny a. " 47 e HR. Muslim.

Ats-Tsa'labi me,lryebutkanhadits Thawus dari IbnuAbbas RA. Di

dalamnya, dia menyebutkan telinga, tangan dan kaki, dan menambafukan

setelalr kedua mata dan lidatr: "Dan zina dua bibir adalah ciuman." lni

satupendapat.

Ibnu Abbas RAjuga berkata, "seorang laki-laki yang melakukan

dosa, kemudian diabertobat." Diaberkata, 'Apakatr kamu tidak pernah

mendengar Rasulullah SAW bersab d4 'Jika Allah mengampuni makn Dia

47e I{R. Muslim dalampembahasan tentang takdir, bab: Dia telah Menentukan atas

BaniAdamBagiannya dari Zina dan Lainnya (412B7).Muslimberkata tentang hadits

ini, 'Ini adalah hadits hasan shahih gharib."
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mengampuni seluruhnya, hamba-Mu yang mana saja yang tidak

mengulanginya'."

Itu juga diriwayatkan oleh Amru bin Dinar, dari Atha', dari Ibnu

Abbas Rr{.rto4rr-yr51ras berkat4 "Ini adalah riwayat yang paling sha}rih

tentang 
aztri 

aan sanaA yang paling bagus."

Syr'batr meriwalrad<a1 dai Manslrur, dai Mujahid, dari IbnuAbbas

RAtentang firmanAllatr SWT, i^rt $idiaberkata, "seorang hamb aytrtg

melakukan suatu dosa, kexnudimdiatidakmengulatgin),a lagi. Seorangpenlar

berkat4

u,jf Y u ;-.'rsl, g'j:,i'nJl,'* o.

Jilra Engkau, ya Allah mengamryni maka Engkau mmgampuni

secara keseluruhan * Hamba-Muyang mana saja yang tidak

mengulanginya

Mujatrid dan Hasanjugaberkata "Orang mg melakukan suatu

dosa kemudian diatidakmengulmgiryalagi." Sqerti inijugayag dikatakan

olehAz-Zuhri. Dia berkata - fi adalatr seseorang beruin4 kemudian dia

bertobat dan tidak mengula€inla lagi, mencuri atar mtnmr Hwner,kenrudian

dia bertobat dm tidak mengulangn),a lag."

Dalil penalorilan ini adalah fimanAllah SWT,

n s'e*j:il. 1 t;;rr,;:ti'ffr i oft'#ri i-fiib'ti gi 4 t rl;i $1 O.fis

Sr#- U t;tS 6 UL ti*3. - ds'fr ! +;!ai *-
" Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerj akan perbuatan kej i atau

menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun

4t0 IIR. At-Tirmidzi dalampernbahasan tentang afsir (5/397).



terhadap d.osa-dosa merela dan siapa lagiyang dapat mengampuni dosa

selain daripada Attah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya

itu, sedang mereka mengetahui' "48r

Kemudian AUah SWT berfirm ^,'&;;'i# iiV Ai:J
"Merelrn itu balasannya ialah ampunan dai Tuhan merefta"'4lz Dia

menj amin ampunan untuk mereka seb4gaimana Dia berfirman setelatr 

"Ziti,,Kesalahan-kesalahan kecil": -{rfi 'ry5 lfiS L1 "s"tungguhnya

Tuhanmu Maha Lrns amptnan-Ir{ya. " Be,rdasarkan penalrurilan ini, firman-

Ny4 /rf {1 
"aUuf, 

istitsna' muttashil (pengecualian sesuatu yang

dikecualikan masih be,rtrubungan de,ngan rya png darinya dikecualikan)'

Abdullatr bin Amr bin Ash RA berk atU * 

"iSi 
apa yang di bawah

syirik.,, Ada juga yang mengatakan batrwa 

"{f 

i .Aarn dosa antara dua pa}ra

yakni yang tidak ada atas pelakunya htrkuman (pidana) di dalam dunia dan

tidak diancam dengan adzabdi aktrirat yang dapat ditebus oleh shalat lima

waktu. Demikian yng dikatakan oleh Ibnu Zaid, ftrimah, Adh-Dhahhak dan

Qatadah. Ini juga diriwayatkan olehAlAufa danAl Hakam bin utbah, dari

IbnuAbbasRA.

Al Kalbi berkata, -,in ada dua pengerti an P ertama, setiap dosa

langAllatr SWT tidak menyebutkan huhrman atas pelalarnyadi dalam dunia

dan adzab di akhirat. Dosa inilah yang dapat ditebus oleh shalat lima waktu

selama belum sampai kepada dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji'

Kedua dosa besar yang dilalnrkan oleh seorang manusia berkali-kaIi, lalu

dia bemobat dari dosa besar tersebut"'

Diriwayatkan dari IbnuAbbas RAjuga,Abu Hurairah dan zaid bin

Tsabit Maksud azlf( aaaafr apa yang telatr dilalnrkan di masajatriliah. Dia

llt 
1qs. Aali'Imaan [3]: 135).

482 (Qs. Aali'kraan [3]: 136).
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tidak akan meirgadzab pelakuryakarenarya IGum musyrikin pemahberkata

kepada kaurn muslimfuL "Sesungguhqra kalian dalulu melakukanrrya bersama

kami." Maka turunlah ayat ini. krijuga dikatakan oleh Zaid bin Salam dan

anaknya. Ini sama seperti firmanAllah SWT, TU G. \i,1ii ;i't
-i* i3 C $1 "Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua

perempuan yang bersaudara, lcecaali yang telah terjadi pada masa

lampanl "a83

Ada lag yang mengatakan Uatrwa y'i adalatr seseorang melakukan

dosalang tidak akanpemah Am*mqakembali. Demikian png dikatakan

oleh Nafttrawaih. Dia berkat4 "OrangArab biasa mengatakan mcu ya' tiinaa

illaa limaanan Maksudqafl hiini fu'dal hiini (seflry saat [atinp, tidaklaft

dia mendatangi kami kecuali setiap saat])." Dia berkata, 'Bukan dis ebtt al-

lamam bila tidak berbuat sesuatu. Sebab, orangArab tidak mengatakan

ahmma binaa, ryabllahmyamenginginkm dan tidak melakukmryra-" Dalam

Ash-Shihhaft dijelaskan,a$a alamma ar-rajulu (orang itu berbuat dosa),

dari al-lamam,yakridosa-dosa kecil. Ada pula yang mengatakan bahwa

maksud y'i raArf, mendekati maksia! bukan melalnrkannp-

Atha' bin Abi Rabbah berkata " rifl rl^t Ukebiasaan j iwa setiap

saat." Sa'id bin Musay5rab bakata 'Maksudrryra adalatr apa png terlintas di

dalam hati." Muhammadbin Ibnul Hanafiatrberkata, "Setiap kebaikan atau

kej ahatan >ang kamu inginkan AseUut y'f . Dalil penahililar ini adalatr saMa

Rasulullah SAW, 'sesungguhnya syetan itu memiliW keinginnan dan

malailrnt pun memiliki lceinginan (al hadits)'." Hal ini telatr dipaparkan

dalam tafsir surah Al Baqarah pada firman Allah SWT,';rtr'l U- ;ti,;i-:i
" syetan menjanjikan (menalart-nalatti) kamu dengan kemiskinan. "ass

at3 (Qs. An-Nisaa' [4]: 23).
ara Lih. Ash-Shihhah (512032).
at5 (Qs. Al Baqaratr l2): 268).
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Abu Ishak Az -Zayaj berkata, " Asal al'lamam adalah al-ilmaam ,

yalari apa yang dilalnrkan oleh seorang manusia beberapa kali, namun tidak

mendalami dan tidak menetapinya. Dikatakan, almamtu bihi, apablla alcu

mengrrnjungi seseorang dan pulang darinya. Dikatakanj :ulg4 maafa' altuhu

illaa lamaman wa ilmaaman Maksudnya, setiap saat. Innamaa

ziyaaratuka ilmaamun. Contoh lain , ilmaamul khayaal'"

Ada juga png mengatakan ba5wa {1 t"r',,rt t 
" 

w au. Akan tetapi

Al Farra' tidakmenyetujui hal ini dan diaberkata 'Maknanla adalatr kecuali

oralg yang mendekati dosadosa kecil." Adajuga yang mengatakan bahwa

al-lamam adalatr pandangan yang tiba-tiba

Menumt saya (Al Qurthubi): kri jauh sekali, sebab dia diamprmi

dari awal, bukan setelah disiksa, sebab dia terjatuh dalam dosa itu bukan

disengaja Hal ini telatr dijelaskan dalam surahAn-Nuur.{6

g.rri Feauerarti sedikit gila" Raiulun malmunn ar{nya bihii lamam

(pada seorzmg laki-laki itu ada sedikit gila). Dikatakan juga ashaabat

fulaanan lammatun minal jinn(fulan itu mengalami kesurupan jin), yakni

kesurupansedikit.

Ketiga:FirmanAllahswl, 9.,fiJt i7S ASS L) "Ses'ngguhnva

Tuhanmu Maha Luas ampunan-Nya", bagi orang yang bertobat dari

dosanya dan memohon ilmpun. Demikian yang dikatakan oleh IbnuAbbas

RA. Abu MaisarahAmru bin Sfiarahbil, salah seorang tokoh satrabat Ibnu

Mas'ud RA berkat4 "Akubermimpi seakan-akan aku masuk ke dalam surga'

Teqrata di sana adabeberapatenda png sudatrterpasang. Akupun bertanya

.Milik siapa ini?' Mereka menjawab, 'Milik Dzul Kala' dan Hausyab.

Keduanya tewas dalam perkelahian antara mereka.' Alu ke'lnbali bertanya,

as6 Lih. Tafsir surahAn-Nuur ayat 30-31.



'Bagaimanabisa?' Mereka menjawab,'Sesungguhryaa merekabertemuAllah

dan mereka mendapati-Nya Matra Ims ampunan-Nya'."Abu Khalid berkata,

trr{ku mendengar bahwa Dzul Kala' tela}r memerdekakan 12.000 budak

perempuan."

Firman Allah SWT, * *i | "Do, Dia lebih mengetahui

(tentang lreadaan) mtt," danidiri kalian sendiri. ;3\rt 3; $ll\1
"Ketilrn Dia menjadikan lamu dari tanah. " Yakni, ayah kalian, Adam

dari tanah. Lafa?hdiungkapkan dengan bentuk jamak. At-Tirmidzi Abu

Abdillah berkata,'Me,nunrt kami, tidak demikian Justu kej adian terj adi atas

tanah yang diangkat dari bumi dan kita semua ada di tanah itu. Kemudian,

dikeluarkan air-air dari tanah ituke sulbi-sulbi bersamajiwa-jiwa dengan

segala perbedaan bentukryra. Ke,mudian air-air dikeluarkan dari sulbi dengan

segala perbedaan bentuknya. Di antaranya ada yang seperti mutiara yang

berkilauan, ada yang lebih bercahaya dari >rang laiq ada yang hitam seperti

trffig, dan ada yang lebih hitaur dari yang lain. Artinya kejadian terjadi atas

kitadan atasAdam."

Isa bin HammadAl'Asqalani menceritakan kepada kami, katanya:

Bisyr bin Bakr menceritakan kepada kami, katanya: Al Auza'i me'nceritakan

kepada kami, katanya Rasulullah SAW bersab d4 " Diperlihatkan lcepadalat

orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir di

hadapanlu malam ini. " l-afuada png berkat4 "Wahai Rasulullah, juga

orang yang telah lalu?' Beliau menjawab, " Benar Diperlihatkan kepadalat

Adam dan orang-orang setelahnya. Apakah ada yang diciptakan sebelum

Adam? ! " Mereka bertany4 "Juga orang yang ada di dalam sulbi para laki-

laki dan penrt paraperempuan?" Beliau meqjawab, " Benar Mereka dibuat

dalam bentuk tanah. AIat dapat mengenali kalian sebagaimana Adam

dapat mengetahui nama-nama s eluruhnya. "

Menurut saya (Al QurthubD: Telah dipaparkan di awal surah Al



An'aam,487 bafuwa setiap manusia diciptakan dari tanatr yang padanya dia

dikebumikan"

Firman Allah SWT, '+i *i \y "Dan kettlca pamu masih

j anin.,,'+ll adalah bentuk j arnak d?n,ji j aniin.Yakni, anak selama masih

dalam penrt. DinamakanT'a niin,Y'araaterserrbunyi dan terlindrurg.

Maktrul berkata, 'I(ta adalatr janin-janin di dalam penrt ibu kita,

lalu gugur dari kita siapa yang gugur dan di antara kitajuga ada yang tetap

berada di dalam pe,nrt. Kemudian kita menj adi anak-anak yang disusui, lalu

ada lang meninggal dari kita siapa yang meninggal dan di antara kita juga ada

yang tetap hidup . Kemudian kita menj adi remaj 4 lalu ada yang meninggal

dari kita siapa yang meninggal dan di antara kita juga ada yang tetap hidup.

Kemudian kita me,r$adi pemuda lalu ada lang meninggal dari kita sirya lang

meninggal dan di afara kitajuga ada png tetap hidry. Kemudiar kita menj adi

orang tua-hati-hati kamu!-, setelatr ini rya lagi yang kitatunggu? !"

Ibnu Lahi'ah meriwayatkan dari Harits bin Yazi4 dari Tsabit bin

Hadts Al Anshari, dia berkata, "Orang-orangYatrudi pernah berkata ketika

seorang anakkecil dari merekameninggal dunia'Dia adalah makprg sangat

jujur.'Perkataan ini sampai kepada Rasulullatr SAW, maka beliau pun

bersabda, 'Dusta orang-orang Yahudi itu. Tidak ada satuiiwa pun yang

diciptalran Attah di dalam perut ibunya keanali dia orang yang celalm

atau orangyang bahagia. '488 Ketikaitu,Allah SWTpunmenurunkan ayat

ini."{se Yahi firman Allatr'Azza wa Jalla,

\-r4 *s--|'ril oh a"+l *I\yqifi G.{r';;l\l*rLl i
6t*rrLIi"-{*l

4E7 Lih. Tafsir surahAlAn'aam ayat 2.
a88 Disebutkan olehAl Watridi dalamlsD ab An-Nuzul, h' 298'
48e Lilr. Asbab An-Nuzut,h.2g8 dan Lubab An-Nuqul,karyaAs-suyuthi, h' 413.
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" Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan) mu ketika Dia menjadikan

kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka

janganlah lmmu mengatalwn diimu srci. Dialah yang paling mengetahui

tentang orang yang bertalcwa. " Sama seperti ini, riwayat dari Aisyah RA:

Orang-orang Yahudi dan sete,nrmyr

Firman Allah SwT, '#ll3# ii "Malca ianganlah kamu

mengatalran dirimu sucf. " Maksudnya, janganlahkalian memujinya dan

menyanj ungnya, sebab sikap ini dapat mernbuatrya riya dan lainnlxa. Hasan

berkata, "Allah SWT mengetahui 4a y'mg dilakukm dan apa yang diperbuat

oleh setiap jiwa (orang), dan mengetahui akanjadi rya dia."

Hal ini telah dipaparkan dalam surahArrNisaa' pada firmanAllatt

SwT, rt:iti ot?;A-ft &i {t "Apakah lwmu tidak memperhatikan

orang yang menganggap dirinya bersih?"an Silakan baca di sana dan

renungkanlatr. IbnuAbbas RAberkata, "Tidak ada seorangprm dari umat ini

lang kuanggap suci selain Rasulullah SAW." Wallaahu a' lam.

as (Qs. An-Nisaa' [4]:49.



FirmanAllah:

@ a:ils W t*it @ *; Gifr *l;j1

@ u';'# -4i * ,i:t"rr

uMaka apakah kamu melihat orang yang berpaling (dariAl

Qur'an)?, serta membert sedikit dan tidak n au mernberi lagi?

Apakah dia mempunyaipengetahuan tentang yang ghaib

sehingga dia mengetahui (apa yang dikatakan)?'u

(Qs. An-Najm [53]: 33-30

Firman Allah swr, fsifiSl.# ;;*iS @;i; ofr *r;;i
ilMalra apakah kamu melihat orangyang berpaling (dari Al Qur'an)?,

serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? " dan seterusnya'

Ketika Allatr SWT menjelaskan kebodohan orang-orang musyrik karena

menl,ernbatrbertrala, Diapunme,lryebutkan salatr seorang dari merekakarena

kebunrkan perbuatannYa.

Mujahid, Ibnu Zaid dan Muqatil berkata, "Ayat ini turun tentang

WalidbinMugtriratr" SSehnnnla, diatelatrmorgikuti agamaRasulullah SAV/.

Lalu, salah seorang dari kaum musyrikin me,lrcelanya dan berkat4 'Kenapa

kamu me,lringgalkan agamane,lrek moyang, menganggap mereka sesat dan

kamu katakan batrwa mereka berada dalam neraka? !' Walid bin Mughirah

menjawab,'sesungguhnya aktr takut kepada adzab Allah"

Lalu salatr seorang dari kaum musyrikin itu memberikanjaminan

kepadanya, batrwa jika dia memberinya sebagian dari hartanya dan kembali

kepadakemusyrikal diarelamenggantikauryarurtukmenarggurg adzabAllatt'

Maka dia pun memberikan sebagian syarat itu, kemudian dia bakhil
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(mengurangi pemberian) dan bahkan tidak mau memberi lagi. MakaAllah

SWT pun menunurkan oyat i1i.'rrt

Muqatil berkat4 "Sebelumnla, Walid memuji Af Qur'an, kemudian

diaberhenti memujinya- Makaturunl ahayat: ** ;,5*lS 'sertamemberi

sedikit,'yakni dari kebaikan dengan lisannya, UiilS 'Dan tidak mau

memberi lagi.' Yalqri, tidak lagi melakukannya dan berhenti darinya." Dari

Muqatiljuga bahwa dia memberikanjaji keimanan kepadaRasuhrllah SAV/,

namnn kemudian diaberpaling duiryra- Makatunrnlatr apt, ;jg,s )t*t Q;'j,i
"Maka apalcah kamu melihat orangyang berpaling."

Ibnu Abbas, As-Suddi, Al IGlbi dan Musal5rab bin Sprik berkata

'A)at ini turmtentangUtsnanbinAftiRA Dabiasabersedel<atr danberinfak

dalam kebaikan. Lalu, saudara sesusuny4 Abdullah binAbi Sarah berkata

kepadany4 'Apa yang kamu lakukan? Kamu hampir saja tidak menyisakan

sedikipunrurfirkdirimuse,ndiri.'Utsmanber*ata'Sesungguhrpraakumemiliki

dosa dan kesalahan, dan aku mengharap kepadaAllah, dengan apayang

kulahkan ini, ridhaAllah SWT dan akumengfuarap ampunan-N1a.'Abdullatr

berkata kep darrya'Berikan kepadaku untamu lengkap dengan poal atanrrya

dan aku akan me,nanggung seluruh dosadosamu itu. '

Utsman RApun memberikannya kepadaAbdullah danAbdullah

bersaksi kepadanya. Lalu, Utsman RA tidak lagi bersedekatr seperti yang

biasa dilakukannya. Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya,

ts:dS ry WiS @ 5i ,s,fi ei:,11 'Maka apakah kamu metihat

orang yang berpaling (dari Al Qur' an) ?, s erta memberi s edikit dan tidak

mau memberi lagi?' Setelatr ayat ini turun, Utsman kembali seperti semul4

batrkan lebih bagus dan lebih baik lagi." Riwayat ini disebutkan olehAl

4er Lih. Asbab An-NuzuI, karyaAl Wahidi, h. 298. Perlu diketahui, bahwa apa yang
diriwayatkan tentang Utsman RA terkait ayat ini tidaklah benar.

Tafsir A1 Qurthubi
L l'l -ll



Walddi4e2 dan Ats-Tsa' labi.

As-Suddi juga berkata, "Ayat ini tr,rrun te,ntang Ash bin wa'il As-

Satrmi. Karena tokadang dia cocok de,lrgan Rasulullah SAW.'{e3 Muharnmad

bin Ka' ab A1 Qurazhi berkata' Ayat ini turun te,lrtang Abu Jahal bin Hiryam'

Dia pernah berkat4 'Demi Allah, tidaklah Muhammad memerintahkan

kecuali akhlak-akhlak yang mul ia.' 4s4 krilah maksud firman Allah SWT'

isiils v wli 
,serta memberi sedikit dan tidak mau memberi

lagi? "'

Adh-Dhahhakberkat4'Yang dimaksudkar adalahNadhrbinHdts'

Dia pernah me,lnberi lima ekonmta kepada seorang fakir dari l(aum Muhdirin

yang bersedia murtad dan mernberikanjaminan bahwa dia akan memanggung

dosakemurtadannYa-"

lsal ig.:{6adalah dari al kudyah.Dikatakan untuk orang yang

menggali surnur kenrudian sampai ke sebuah batu yang l(alenanya dia tidak

dapat lagi menggal i: qad akdaa. Kemudian' kata ini digunakan oleh orang

Arab untuk orutg )ang biasame,lnberi namun tidak lagi mernberi dan untuk

oreE},mlgme,lrrmfutsesuahrrrrrruntidalrsarnpaikeakhirrya

AlKisa'idanlainnyabqkat4*Akdaaathaafiruwaaibal,apabila

dalmr penggAlianrrya, penggali sanpai kepadabatu' hinggatidak dapat digali

lag. Hafarafa akdaa,apabila sampai ke'padabagian yang sangat keras'

Dikatakan, kadiyat ashaabi'ah,apabilajari-jari tidak dapat menggali lagi'

Kadiyat yoduhz, apabila tangan tidak melakukan pekerj aan ap apwr' Akdaa

an-rubafit,apabila stratu tanaman sedikit menglrasilkan t/uah. Kadatil adhu

4e2 Lih. Asbab An-NuanI, karyaAl wahidi, h. 298. Perlu diketahui, bahwa apa yang

diriwayatkan tentang utsman RA terkait ayat ini tidaklah benar.

'e3 Lih. Al Bahr Al Muhith (8/l 66).
1e4 lbid.

:



takduu kadawan dan lailuwan, fahiya kaadiyatun Apabila lambat

tumbuhnya. Demikian yang diriwayatkan dari Abu Zai d. Akdaitu ar-rajula

'anisy syai 'f, aku mengeurbatikan laki-laki itu dari *surtu. Akdaa ar-rajulu,

apabilasedikitkebaikannya. FirmmAllahSWf, $it'r5 W iS.;fr,ytal
qatha' a al qaliila (memotong sedikit).

Firman Allah SwT, ts;-,* 
";{t 

* i|t ti "Apakah dia

mempunyai pengetahuan tentangyang glruib sehingga dia mengetahui

(apa yang dilatakan) ? " Maksudny4 apakah orang yang tidak memberi

lagi ini mempuqrai pengetatruan tentang apa yang gtnib dari perJrita adzab?

{sr, ':ii,>"t"ri: me,ngetahuiyangghaibdnip€d@aakhiratdanperkaralainnla

hingga dia mernberikanjaminan penanggungan adzab.Cukup hal ini sebagai

kej ahilan dan kebodohan.

is; e sini memerlukan dua rz af 'ul.Dtnmaf'zl ini dihilangkan.

Seakan-akan Dia berfirman,fo huwa yaraa al glniba mitsla asy-syahaadah

(dia melihat yang ghaib seperti nyata).

!-T"fttr. Al a*th,,bi I



FirmanAllah:

{f 6 So ";fi 
b'rb@.i:"; # Aq $-

@ ,: {r6y. eio',;@ u?1i::?t:ri

X1'oii@ 6'!'f ;rfr '^t;L'i @ B;:i ; )i;'ois

@;-n'if at;
uAtaukah belun diberitakm kepadanya apa yang ada dalam

le m h aran-lem boran Musa?, dan lem baran-lemb aran lbrahim

yang selalu rnenyernpurnakan i anii?' (yaitu) bahwasanya

seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan

bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa

yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya asahanya itu

ketak akan dipeilihattcan (kepadanya). Kenadian akan diberi

balasan kepadanya dengan balasan yang paling setnpurna, dan

b ahwas anya kep ada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu). "
(Qs. An-Naim [53]: 3642)

Firman Allah SWT, q';b@.i; # yq'$lii
"Ataulrah belum diberitaftan kepadanya apayang ada dalam lembaran-

lembaran Musa?, dan lembaran-lembaran lbrahiz. " Maksu dnya, shufuuf

$ U;fr ,+;b ,,Lembaran-lembaran lbrahim yang selalu

menyempurnalcan j anj i," sebagaimana lang te,rdapat dalam surahAl y'f laa:

,*iS'€'1;) d* " lTottu) lembaran-lembaran lbrahim dan Musa"'aes

Yalmi, tidak akan disiksa seseorang sebagai ganti orang lain, sebagaimana

- i'(dl'
tiDlt'

d.o

ae5 (Qs.Al.Fr'laa [87]: l9).
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Allah SWT berfirrnarL &?l q ?t)t') 3i $f "(YaitA bahwasanya

seorang yang berdosa tidak almn memilail dosa orang lain."

Disebutkan lernbaran-le, nbaran Ibrahim dan Musa karena di masa

antara Nuh dan Ibratrim, seseorang disiksa karena kesalatran saudaranya,

analarla dan ayabnla" Demikian png dikatakan oleh Hudzail bin Syurattbil.

J .....
o'tj ini diringankan (tidak bertasydid) dari berat @ertasydid),

sedangkan posisinya adalatrjar sebagai badal dari b pada I ir, atau berada

pada posisi rafa' atas dasar penye,rnbmyi an huwa.

Sa'id bin Jubair dan Qatadatr me,nrbaca $9 {*"7""),ae6 tanpa

tasydid danmaknanya: jujur dalam ucapanrryra dan perbuatannya . Qira' ah

ini meruj uk kepada makna qira' ah mayoritas ahli qira' ah : S3 (w affaa),

dengan tasydid,yakni: melaksanakan selunrh yang diwajibkan atasnya dan

tidak melanggurya sedikitpr:n tlal ini telah dijelaskm dalar suratrAl Baqarah

pada firman-Nya, iiSC r4,,l'S g,;JW >y "Dan (ingatlah),

lrettlra lbrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan

larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. "oT At-Taufiyaft (penunaian)

artnya al -itmaam (penyempumaan).

Abu Bakar Al Warraq berkata, "Dia melaksanakan syarat

pengakuannya. Ketika itu Allah SWT berfirman kepada Ibratrim,

in UTt U;.'*t d61#l' Tunduk p atuhlah !' Ibrahim meni mttab,' Aht

tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. 'aet Lalu, Allah SWT

memintanya untuk mernbuktikan kebenaran pengaktrannya. Dia prur

mengujinya pada harta, anak dan dirinya sendiri. Ternyata Ibrahim dapat

membuktikan kebenaran pengakuannya. Inilah maksud finnan-Nya,

a% Qira ai initidakrrutawatir.
ae7 (Qs. Al Baqarah [2]: l2 ).
ae8 (Qs. Al Baqarah [2]: 13 l).



St"ltt,.y1';* "Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu

menyempnnakanj anj i." Ma}sudny4 dia mengaktr Islam (tunduk) kemudian

me,nrbuktikan kebenaran pengakuannya'

Ada lang mengatakan bahwa maksudnya adatatr menyempumakan

amalnya sedap hari dengan empat raka'at di awal siang. trni diriwayatkan oleh

Haitsam, dari Abu Umamalr, daxi Rasulutlah SAW'

satrl bin Sa'adAs-Sa',idi meriwayatkan dari ayafirya: Maukatr aku

bffitahukankepadakaliankenryaAllah sWTmenydut kekasibNp Ibrallim

de,ngan S, 
" 

;fr " Yan g s elalu m enyemptrnalan i anj i' 2 Y:arerndia selalu

me,ngucap, bila berada di waktu pagi dan petang : -1v!* |E lfr S;#

di pietang hari dan waldu lamu berada di walcttt. subuh-"ae Satrl bin

Mu,adzjugamenpbutkarrriwalratini,dariArras,dariayalrrya'daliRasulullah

SAVT.

Ada lagi yang mengatakan bahwa maksud $3 adatahwaffa maa

urs ilabifr f (menunaikan apa yang dia diutus denganryra). Yaitu firman Allalt

SwI, U'?1 ,4 i$tS 3i 11 "Bahwasanyaseorangyangberdosatidak

alran memilatl dos a orang lain." IbnuAbbas RAbeftat4 "sebelum Ibrahim

AS, manusia menyiksa seseorang dengan sebab kesalahan orang lain dan

mereka menghukum wali dengan wali dalam perkara perrbunuhan dan luka

Mak4 seseorang dapat dibunutr karenaperbuatan ayall anak, saudarq paman

dari pihak ayatr, paman dari pihak ibu, keponakan, kerabat, isti, suami, dan

budaknya. I-alu, IbrahimAS menpmpaikan firman dariAllah swT kepada

merek. e?l'tti:;tS ii $f "Boh*^onya seorangyang berdosa tidak

alran memikul dosa orang lain."

'e (Qs. Ar-Ruum [30]: l7).



Hasan, Qatadatr dan Sa'id bin Jubair berkata tentang firman Allah

SWT, ;[i "Melakukan apa ]ang diperinta]rkan dan menyampaikan risalah-

risalah Tuhannya." Ini lebih bagus, karena bersifat umum. Sama seperti

perkataan Mujahid: $ " Mmyempurnakan, " apayang diwajibkan atasnya.

Abu MalikAl Ghifari berkat4 "FirmanAllah 'Azza wa Jalla,

U?l i:l ii:tS 3i {f sampai finnan-Nya 66 ir; ,-,lt; gli, aaa

dalam lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa." Hal ini telatr dipaparkan

secara lengkap di akhir surah Al An'aam pada firman Allah SWT,

A?l i:: i:;tS ii {'5"Dor r"orongyang berdosa tidak akan memilai

dosa orang lain." 5@

Firman Allah SWT, 5; C, {f g,-,y, 6i ,tii "Dan

bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah

diusahakannya." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, bahwa ayat ini
dinasakhsor dengan firmanAllah SWT, fb e:;i'6{t3irhV 6!fi't
'A:j: *txi'it " Dan orang-oranng yang beriman, dan yang anak cacu

merelra mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cacu

mereka dengan mereka.t'so2 Ms,l7a, seorang anak kecil akan dapat

menambatr berat timbangan ayahnya pada hari kiamat. Allah SWT juga

menrberikan iankepadapara orangtua untukmemberikarpertolongan kepada

para anak dan memberikan izin kepada para anak unhrk memberikan

pertolongan kepadapra orangfua IIal ini ditunjutkan oleh firmanAllah SWT,

C,ti5i q;f'd) tt:3fr {'Sqi't &c.,, "orang tuamu dan anak-

analcrnu, lcamu tidakmengetahui siapa di antara merelayang lebih dekat

(banyak) manfaatnya bagimu. "so)

5m (Qs.AlAn'aam [6]: 164).
50r Pendapat ini lemah, karena tidak ada pertentangan antara dua ayat tersebut.
502 (Qs. Ath-Thuru l52l: 2l').
503 (Qs.An-Nisaa' [4]: I 1).
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Sebagian besar atrli taloril mengatakan bahwa ayat ini adalatr ayat

muhkamah (hukumnya telatr ditetapkan). Tidak ada seorangpun yang

mendapatkan manfaat dari amal seseorang. Mereka juga sepakat bahwa

seseorang tidak boleh shalat untuk orang lain'

Malik sendiri tidak membolehkan pults4 haji dan sedekah untuk

mayit, akantetapi diaberkata,'Tikadiatelahbenrasiatuntukdihajikan,lalu

dia meninggal dunia makaboleh berhaji untuknya." Seme'ntaraAsy-Spf i

dan lainnyamernbolehkan haji sunatnrnhrkmayit

Diriwalatkar dariAiEah RA bahwa diaberi'tikafinrtuk saudaranla'

Abdurrahman dan memerdekakan budak untuknya

Diriwayatkan bahwa Sa'ad bin ubadah RA berkata kepada

Rasulullatr SAW, "sesungguhnya ibuku telah meninggal duni4 apakah aku

boleh bersedekah unttrknla?" Beliau mer:$awab, " Iya. " Sa'ad pun bertanla"

"sedekalr rya1ang paling utama?" Beliau me,lrjawab, " Membei minum'' $u

Semuatentanghal ini telah dipaparkansocralengfry dalam surahAl Baqara]U

Aali'Irnraan danAl /f raaf,

Adayangmengatakanba}twasesungguhryaAl|ah,AzzawaJalla

berfirman, 5; C {l 93y 4 ,tiS.Lam l:hdadhpada ,fydalam
batrasa Arab bermalcna milik dan waj ib . Maka artiny4 tidak menj adi milik

dan tidak wajib manusia memperoleh kecuali apa yang telah diusahakannya'

Mak4 apabila seseorang bersedekatr untuknya tidak wajib sedikipunbagnya

dan tidak menj adi miliknya sedikipun kecuali Allah SWT me'nganugeralrkan

kepadaqra apalarg tidakwajib baginya- SebagaimanaDamenganugeratrkan

kepada anak-anak denganmemasul&anmerekake dalffii surgatanpa satupun

mtal

504 Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya'
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Rabi' binAnas berkata,,, 6; t; q,r*y 6j t is,yatoi orang

kafir. Sedangkan orang beriman, maka dia memperoleh apa yang telah

diusahakannla dan apa yang telah diusatrakan orang lain untuknya.

Menurut saya (AI Qurthubi): Banyak hadits lang menunjukkan

perryataan ini dan sampairyrapahala amal shalih dari orang lain kepada orang

png beriman. Banyak dalil{alil png menunjulkan akan hal ini yang tela}r

dipaparkan yang dapat dianrbil oleh orang yang merenungkannya, batrkan

dalam hal sedekatr, tidak ada perbedaan pendapat.

Di antaranya riwayat yang terdapat di awal kitab Muslim, dari
Abdullah bin Mubarak dfi dalarn Ash-Shahih: Apabila manusia mati maka

terputus lah amalnya lcecaali tiga hal " Dalamhadits ini disebutk an: Atau
anak shalih yang mendoakannya.ffi lri semua adala]r anugeratr dan kanrnia

dari Allah swr, sebagaimanatarnbahan lipat grurda amal menrpakan kanrnia

dan kemurahan dari-Nya- Da menetapkan bagi mereka untuk satu kebaikan,

sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat, babkan sampai sejuta kali lipat kebaikan.

Abu H,rairatr RA pematr ditaqa "Apakah kamu pernah mendengar

Rasulullatr SAW bersab d4' Seswtgguhnya Allah membalas s atu kebai kan

dengan sejuta kebaikan? "'Dia menjawab, rtr[ku mendengar beliau
bersabda, 'Sesungguhnya Allah membalas satu kebaikan dengan dua

iuta lcebaikan. "' lniadalatr karunia dan kemurahan dari-Ny"a. sedangkan
jalan keadilan (dilihat dari sisi keadilan Allah) adalah c-,ly. ;j ots

A; C $ 1 " Don bahwas anya s eorang manus ia tiada memperoleh s elain
apa yang telah diusahakannya. "

505 IlR. Muslim dalam pernbahasan tentang kitab uasiag bab: Tentang pahala yang
Diperoleh Manusia setelah Meninggalnya (311255'), Abu Daud dalam pembahasan
tentang wasiat, bab: no. 14, At-Tinnidzi dalam pernbahasan tentang hukum-hukurt
bab: 36,An-Nasa'i dalampembahasan tentang wasia( 8, danAhmad dalamAlMusnad
QBt6).

-]
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Menurut saya (Al Qurthubi): Boleh jadi firmanAllah SWT,

5; t1{f g,*,y, rl oii khususpadakejatratan. Dalilnyaadala}rriwayat

dalarn Shahih Muslim dari Abu Hr.rrairah RA, dari Rasulullah SAW, beliau

bersabd4

d q$ ,A:J;" lj ,*.1 ,s* V ,tt ,l,y; ? ?nt lu

,-t7-;, iV y J\yt:;'P ti:.5 ,A*LY iZ
,i:,5 ,4*Ly ,* t*f 'f ,li:J;- rt *7 sl:

.i+,t'*
"Allah 'Azza wa Jalla berfirman, 'Apabila hamba-Ku

menginginkan (berniat) melahtkan suatu kebaikan dan dia

tidak melahtkannya maka Alat tulis keinginannya itu sebagai

satu lrebaikan untulcnya. Jika dia melalatftnnnya mafta Alat tulis

untulotya sau kebaikannya itu sepuluh kebaikan sampai 700

trali tipat. Dan apabila dia menginginkan (berniat) melalatknn

suatu lcejahatan dan dia tidak melalatkannya malca Alru tidak

menulis kcinginannya itu sebagai suatu keiahatan. Jika dia

melakukannya maka Aku tulis keiahatannya itu satu

kejahatan."'s6

Abu BakarAl Warraq berkat4 * ;;; t;{1 r.ti"yu illa maa nawaa

ftecuali apa yang dia niatkan). Keterangannya adalah sabda Rasulullah SAV/,

'Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat berdasarkan niat-niat

merefu,"'5o7

506HR. Muslimdalampembahasantentangiman" bab:Apabila SeorangHa:nba ingin

Melalculcan suatu Kebaikan maka Keinginannya inr Dicatat dan Apabila dia Ingin

Melalnrkan Suatu Kejahatan rnaka Keinginannya itu Tidak Dicatat(1/ll7').
so7 HR. Al Bukhari dengan sedikit ada perbedaan lafazh dalam pembahasan tentang

puasa, bab: No. 6, dan dalam pembahasan tentang jual beli, 49, Muslim dalam



Firman Allah SWT, U;3; :rA;'cji "Dan bahwasanya

usahanya ilu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). " Maksudnya, Allah

SWT akan memperlihatkan balasan amalnya pada hari kiamat. '"# "i
" Kemudian akan diberi balasan kqadanya, " maksudnya dia mendapatkan

balasan dengan sebab usatranya, ;i$ ;fifi "Dengan balasan yang

paling sempurna." lJAkhfasy berkata "Dikatakan,jazaituhu al jazaa'

danjazaituhu bil jmaa' sama saja, tidak ada perbedaan antara keduanya."

Firman Allah SWT, SiJt U3 Ul'olS " Dan bahw as anya kepada

Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu)." Maksud ;# adalah al
marj i', al maradd dan al mashiir (tempat kembali). Maka Dia pun menyiksa

dan memberi pahala. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah dari-

N1a permulaan karunia dan kepada-Nya akhir keamanan.

Diriwayatkan dari lJbaybin Ka'ab RA, dia berkata, "Rasulullah

SAW bersabda tentang firman-Ny4 A;'3i L$ ;[f,t, maksudnya

'Tidak ada pikiran tentang Tuhan.''508 Diriwayatkan dari Anas RA,

Rasulullah SAW bersabda, "Apabila disebutkan tentang Allah maka

sudahilah."s@

Menurut saya (Al Qurthubi): Semalcna dengan ini, sabda

Rasulullalr SAW, "Syetan akan datang kepada kalian,laludia berkata,

'Siapa yang menciptakan ini dan itu', sampai dia berkata, 'Siapa yang

menciptalran Tuhanmu.' Apabila dia sampai kepada ini maka hendaklah

dia berlindung kepada Allah dan sudahilah."'Hal ini telah dipaparkan

pembahasan tentang fitnb, hadits no. 8, At-Tirmi&i dalampembahasan tentang fitnah,
bab: 10, Ibnu Majah dalam pernbahasan tentang fitnal\ 30 dan dalam pembahasan
tentang zuhud, 26, danAhmad,dalamAl Musnad (21392).

s Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsimya (41259).
s@ Konteksnya: Apabila disebutlcan lcepada lulian tentang Allah malu sudahilah.

HR. Al Bazzar dariAbu HurairahRA. Dalam sanad ini adaAbdullahbin Sa'idbinAbi
Sa'id, seorang yang lemah.

LTafsir 
At Qurthubi l trD



dalam suratrAly'fraaf sto Sungguh bagus sekali bait Exair ini,

Janganlah kamu memikirlcan tentang Yang Maha Tinggi yang mulia

Dzat-Nya

Sebab sesungguhnya lcamu akan binasa jika lamu terus

melahtlrannya dan alwn celalca

Rmungkanlah ciptaan-ciptaan-Nya sai a

Dan lratakan seperti apa yang dilcatakan oleh Al Khalil lbrahim yang

terhormat

FirmanAIIah:

:iL @ G'a i,ii ; :iii @ ;*.it aei ;'fri'
GXt,gdn

"Dan bahwasanya Dialah yang meniadikan orang turtawa dan

menangis, dan bshwasanya Dialah yang mematikun dan

m e ng hidupkan, dan bahwasanya D ialah yang menciptakan

berpasang-pasangan laki-luki dan perempuan, dari air mani,

apabita dipancarkar. " (Qs. An-Najm [53]: a3a6)

Firman Allah SWT, 5rl'ea;.bl i :ilS "Dan bahwasanva

Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. " Hilang sebab

dan perantara, maka tersisalah hakikat milikAllah SWT. Jadi, tidak ada yang

memperbuat kecuali Dia Dalatn Shahih Muslim dari Ais5ah RA dia berkata

''Tidak demi Allah, Rasulullah SAril/ tidak pemah sama sekali bersabda bahwa

sesungguhnya mayit diadzab dengan sebab tangisan seseorang. Akan tetapi

beliaubersabd4

@,f,tf, ';'Jfr ,;;ilil*

5r0Lih. Tafsir surahAlA raaf ayat200'
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1
'$rbf 4 it,'of, ,t:i; *f ,r* lr ;!;i 1<lr o1

.o?l .,';:ir:t:)i l, ,F.Yt

'sesungguhnya orang kafia ditam* ,* nO", adzabnya

dengan sebab tangisan kefuarganya dan sesungguhnyaAllah-

lah yang menj adilan orang t ertawa dan menangis, dan tidaHah

disiksa seseorangyang berdosa karuna dosa orang lain' ."srt

DiliAiEnah RAjuga, diaberkda,'Rasulullatr SAW p€mah melewati

suatu kanm dari sahabat beliau yang sedmg tertawa Maka beliau bersabda,

'seandainya kalian mengetahui apa yang aht ketahui niscaya kalian

sedikit td6wa dan banyak menangis.'Ketika itu, Jibril AS tunut dan

b€*ata kqada Rasulullah SAW,'Hai Muhamma{ sesunggutnryaAllah SWT

berfirman kepada engkau, A;+1 j, :ilS #$ 'oon bahwasanya

Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis.'

Seketika itu juga, Rasulullah SAW ke,mbali menemui mereka dan

bersabda, 'Bartt empat ptluh langkah afu berialan, Jibril AS menetnuiht

dan berlrata, 'Tbmui mercka dan katakan kepada mereka, s*ungguhnya

Allah SW berfirmon, , $tgAt-rf i :ilS 'Dan bahwasanya Dialah

yang menjadikan orang tertawa dan menangis'.'5r2 Maksudny4 Dia

menetapkan sebab-sebab tertawa dan menangis.

Atha' binAbi Muslimberkda 'Maksrtrp, menggembirakan dan

menyeditrkan. Sebab, kegerrbiraan mendatangkan tawa dan kesedihan

mendatarglattmgisan"

str HR. Muslimdalampcrnbabasantexilangjemzah, bab: OrangMatiDiadzab dengan

Sebab Tangisan Keluarganya Atasnya, (21&l).
5t2 Disebutkan olehAl Wahidi dpJram Asbab An-Nuul,h. 298-299.
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Ada png berkata kepada Umar,'Apakah para sahabat Rasulullatt

SAW tertawa?" Dia menjawab,'Iya!, nartun imm, d€mi Allalr, di dalam hati

mereka lebih kuat menancap dari gUnung-gpnung." Tentang hal ini telah

dipaparkan dalam suratr An-Nanilst3 dan suratr ba raa' ah(At-Taubatr).5t4

Hasan berkata, "Allatr swT membuat ahli surga tertawa di dalam

surga dan membuat ahli nemkamenmgis."Adajugalang m€ngatakanbahwa

maksudnya adalahAllah SWTmembuat siapalmg dikehendaki-Nyatatawa

didrrniadenganmenggernbirakmnl"adanmerrrbuatsiapaprrgdikeheirdaki-

Nya menangis dengan meryrcdihkmryra

Adh-Dhahhak berkata: Mernbuat bumi tertawa de,ngan tumbuh-

tumbutran dan membuat langit menangis dengan hujan. Ada lagi yang

mengatakan bahwa Diame,rnbuat pepohonan tertawa de,ngan kesuburan dan

me,rrrbuat awan menangis dengan huj an.

DanlrNunb€[kat4'Dia me,mbuat hati orang-orang png beriman

dan orang-orang yang 'arifftenalAllah dengan seUenarnya) tertawa dengan

matatrari ma'dfrh kepada-Nlxa dm mernbuat lrati ormgorang lcafir dan orang-

orrrglangmaksiatmenargis dengro gelryrDapengingkaran darkernaksiatat

ke,pada-Nya."

sahl bin AMullah be*at4 "Allah membuat ofimg-omng yang taat

tertawa dengan rahmat dan mernbuat orang-orang yang maksiat menangis

de,nganmurka"

Muhamrnad binAli Aflimidzi berkata,'Dia me,lnbuat ormg yang

beriman tertawa di akldrat dan mernbuatryra menargis di dunia" Bassam bin

Affiullah b€xkat4 "Allah membuat gigi-gigi merekatertawa nmrun membuat

hati merekamenangis." I-alu diamengutarakm qairberilut:

5t3 Lih. Tafsir surahAn-Naml ayat 19.
5r1Lih. Tafsir surah Daraa'ah (At-Taubah) ayat 82.
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Gigi tertmta namun bagtan dalan tubuh terbakar *

tail,anya adalat, semu dan palsu

Betapa banyak orang)nng nutarya menangis, tanpa air mata *

dan betapa banyak orang Wg tertai'a saat nofas terakhir

Ada lagi yang me,ngatakan bahwaAllah SWT me,lrgkhususkan

mmusia dengar tawa dan taryis di mtra selunrh hcum (makhluk 1ag bisa

berkembang biak). Trdalc ada safipur hewm yarg deat t€tuura dm menangis

konali malrsia-"Ada lang mengatakar bahurakera afiau monlrct bisa trrrtaw4

namun tidakbisamenangis. Sedangkm untabisamenargis, nmnrntidakbisa

tertawa

Yusuf bin Husain berkat4 '"ThahirAl Maqdisi pemah ditany4

'Apakatr malaikat bisa tertawa?' Dia menjawab,'Malaikat tidak bisa tertaw4

juga seluruh orurg ng ada di barah aasy sejak nemaka lahanan diciptakan'."

FirmanAtlatrsWl, UilS ACI i ,il3 "DottuhwasmlnDialah

yang memotikan dan menghidupkan " Maksu&r1a, Dia me,netqkan sebab

sebab kematian dan kehidupan. Ada yang mengatakan bahwa maksudrrya,

Dia menciptakan ke,matian dan kehidupan, sebagaimana Dia berfirman,

ii$5,r3:J :ie rs ;$ " Yang menj adilun mati dan hidup.'5r5 Denfldan

Fr€dikaralcmole,hlbnuBah.Adalagiyarg bahuramaksudryq

Diamerndikar oagkafr d€ngm kdnfurar dmmargfui&pkm cagberirnal

5r5 (Qs.AlMulk 16T:2).
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de,ngan keimanan. Allah SWT berfirmao, 'rii|Iit €; ct€ il "Don

apakah orangyang $dat nati kemudian dia Kami hidupkan''6r6

Diajuga bcrfmrar, fri'#;* 5i!6' ilri;S-'afr *;5. al
"Hanrya orang-orangyang mendengar saialah yang meqratuhi (sentan

Allah), dan orang-orang yang mati (hatinya), akan dibangkitkan oleh

Allatl"srz IIal ini telah dijelaskm sebehrrrnya Inilah dasa pertatam Atha' :

Diarnieuratikan deoge keadilm-Nya dm menglidupkan dengrc kanmia-

Nya;Jugn perkataan orang yang bertata, 'Dia me,matikan dengan tidak

me,lnberi dan kekikiran dar, rnr.rgtidupkm de,ngan kedermawalran dalr

pembaia."

Adalagi yagm€ogahl@b&v.u rr'rlrr:r&qa adalahDiamemdkm

nuthfah (air nati) dan meirghidupkan nasamah (ianin).Ada lagi ).ang

me,ngatakan bahwa maksudnya adalah Dia merratikan para orangtua dan

menghidrykan para aoak. Ada lagi )rang m€ngatal(mbahwamaksud hidup

adalatr kesuburan dm maksud mati adalah kegersmgru"

Adajugayeg m€ogatakmbahwamaksudqa adalahmenidudran

dan membangUnkao Adajuga yang mengAakmbatrwa maksudnya adalah

mematikan di dalam duia dan me,lrghidupkan wrhrk hari kebangkitan.

Firman Allah swr, AltL frfi #.;n 6c frli "Dan

bahwasanya Dialah rang menciptalcan berposang-pasangan lafi-laW

dan perunpuaa. " Maksudn5/ia, dri anak-makAdam. B'rtalr maksudnla,

Adarn dan Hawa yang diciptakm dri mrthfah (at mni). Nuthfah atinya

air yang sedikit. Diambil dari ruthafa al maa'u,apabila menaes. j.Ij
",4qpila diprcukot"Yakni, dituagla ke dalzn rahim. Demikim ymg

Eri

rtc 
1qs. AlAn'aam [(l: 122).

Itz 
1qs. AlAn'aam [6]: 3Q.
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dikatakan olehAl IGlbi,Adh-Dhahhak danAtha' binAbi Rabbah" Dikatakart

rnanaa ar-rajulu wa amnaa, dzri al manfi. Dinamakan mani de,ngan nama

ini, karena di dalamrya dituangkan daatr.

Ada juga png mengatakan bahwa maks"d .!.li adalah tuq addar

(ditakdirkan/diukur). Demikian png dikatakan oleh Abu Llbaidah.st8

Dikatakan, manaitu a.sysyai'a (aku menguhr sesuafi). Mmiya lahu,artinla

quddira /afr a (ditakdirkan/diuhnmtukryra).

stt LiIn. Maj az Al Qur'an Q1238).



FirmanAllah:

:ili @ $ls ;pt ; :il'r@ .ritr iGfi t'ofi
t3 l s;r't6 i,irtf r,,c ifi{t'iiS @ gg( !-': i

i i tlri l{)',:zs G r} ?";i A ;ti
u.,; ,'!r, 9p@ tt, c QSat Ab a;i'$'Pts

@a:vi
,rDan bahwasanya Dia-tnh yang menetapkan lrcjadian yang

lain (lwbangkitan sesudah mati), dan bahwasanya Dia yang

memberilean kckayaan dan memberiknn lcccukupon. Dun

bahwasanya Dit-lah Tuhan (yang memiliki) binnng syi'ra, dan

bahwrcanya Dia telah membinasakan kaum Ad yang pertanna,

dan knum Tsamud. Malu tidak seorang puil yang ditinggalkan-

Nya (hidup). D an kaam Nuh seb elun itu Sesungguhnya

mereku sdutah ofang4rrang yang paling lalim dan paling

durhaka, dan negeri-negeri leaun Lath yang telah dihancurkan

Allthr latuAllah menimpalcan olas negeriitu adZab besar yang

menimpanyo Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah

kamu tagu-raga?." (Qs. An-Najm [53]: a7-55)

FirmanAllah Swr, ts,-q i|:rifi fiL'o\3 "Do' bahwasanva

Dia-lah yang menetapftan ftcjadian yang lain (kebanghitan sesudah

mati)." Maksu&r5na, mengerrbalikan rulr-nrh rmtuk kebangkitan lbnu Katsir

danAbuAmrumernbacanyai"f.'xl,yaknide'nganhunrf^qyr'nberharakat

fathah dan mad Gnniarrg).s 
re Maksudnya : w a' ada dzaalika w a w a' duhu

so gira,ahini adalah qira'ah yatgmutdwarrr sebagaimana yang termaktub dalam

Taqib An-NasYr,h. 158.
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shidq @a menjanjikan akm hal iU danjmji-Nya adalah bena).

FirmanAllah SWT, ;;iifi :*l i iilS "DanbahwasanyaDia

yang memberikan k*ayaan dan memberikan keathtpan " Ibnu Zaid

berkata 'Me,rnberikan kekalaan kepada orang png dikehendaki-Nya

dan memfakfukan orang yang dikehendaki-N5na-" Kemudian Ibnu Zaid

membacafirmanAllahswl, :i 3rt5 *b b :W- e$rt 4
" Melapangkan rue*i bagi siry 1wg dikehendaki-Nya di antara hamba-

hamba-Nya dan metryenpitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya).'$2o

Dia juga membaca firman-Nya, W # "Menyempitkon dan

melapangkan (rczeld). '-t Ini ju$menryqkan pendapat yang dipilih oleh

Ath-Thabari.'2

Diriwayatkan dari Ibnu Zaid jugq Muj atrid, Qatadah dan Hasan

batrwa .Ff *iolra nam,ala (merywbanglen) dan .F't; *ir>. akhdama

(mempergunakan).Ada juga yang mengatakan bahwa 53'f5 artinya Oia

menjadikan untuk kalimpemilikm ym,g dryat kalim miliki. Ini smra dengan

makraalrhdama jtrya.

Ada lagi 1ag mengatakm bahwa maknanya: Dia merrbuat ridha

dengan apa yang Dia berikan" artnya aghnaa (metcukupkan), kemudian

menjadikamya ridha dengan apa ymg Dia berikan ke,padanya Demikian

yang dikatakan oleh lbnuAbbas RA

Al Jauhari berkata,sts "ri ,& Je.,Jt ti @aniya ar-rajulu
yaqna qinan), seperti &b ,ii". ,* Grroriya yaghna ghinan).

Aqnaahulhah artinyaAllah memberikan kepadanyapemilikm prry dryat

dimilftin)'a A$aahuflaahjuga ffi rudMhaafu@amenjadikanrl,ad&a).

''(Qs.Saba'pal:39).
52r (Qs. Al Baqarah l2lz 2a$.
5n Lifr.. Jani' Al Bayn (27 M).
5a Lih. A s h- Shihhah (612468).
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Al q inaa a:linya ar'ridlwa."

Diriwayatkan dari Abu 7aid, dra berkata, "orang Arab biasa

berkatq 'Man ulhiya mi'atan minal ma'iz fa qad uT iya al qinaa wa

man u,thiya mi'atan minadh dha'n fa qad uthiya al ghinaa wa rnan

u lhiya mi' atan minal ibit fa qad u thiya al munaa(barangsiapa png diboi

seratus ekor karnbing maka sungguh dia telah dib ei al qina,barangsiapa

Fng dibe,ri seratrs ekor domba maka sungguh dia telah dib eri al ghina darr

barangSiapa yang diberi seratus ekor unta maka srmgguh dia telatr diberi a/

muna).'Dikatakan juga, aghnaahullaah wa aqnaahu artinya Altatl

memrberikan kepadanya apa yang me,lre'lrmgf,mrya"

Ada lagi yang mengatakan batrwa 6itr5 ;;!f "ti"ya 
Dia

mengayakan Diri-Nya dan memfakirkan maktrluk-Nya ke'pada-Nya.

Demikian yang dikatakan oleh Sulaiman At-Taimi. Sulaiman juga berkata,

'Diame,ngayakan de,ngan qma'ah dan mencukr-pkan de'ngan ridha"

Al Akhfasy berkat4 " Aqnaa arfnya afqara (memf akirkan)." Ibnu

Kaisan berkata "Aulada (Damer$adikmnya dilahirkan kerrbali). hri men{uk

kepada apa yang telah dipaparkan sebelumnSra"

FirmanAllah SWT, B';fi U)i :ifi "DanbahwasanvaDia-

lah Tuhan (yang memiliki) bintang syi'ra." i;';;ill adalah nama sebuatr

bintarg terarg png muncul setelahbintmg y'ilanza' dan kerrunorlarryrapada

saat cuaca sangat panas. Ada duabintang Syr'rq yaitu bintang Syi'ra 'I-Ibur

yang ada pada bintang Jauza' dan bintang Syi'ra Ghumaisha' yang ada pada

bintang dzira'. OrurgArab mqakinibahwaduabintarg ittr adalahdua saudari

bintagSuhail.

Disebutkilr Tuhm bintag syi'ra sqia padatralAllatl swTjuga Tul n

yang lainnya karena orang Arab menyernbah bintang tersebut. Maka, Allatt

SWT me,lnberitatlrkan kepada mereka bahwa bintang syi'ra adalatr harnba

jugabukanTbhm.
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Ada silagpendapdtqhg siapalmgmenymbahbhhgters$til.

As-Suddi berkata, "Orang yang menyembahnya adalah Himyar dan

Kluza'ab"

Selainryaaberkata "llrurgpatmayang me,lryrembahbintarg syi'ra

adalahAbu Kabsyall salah satu neirek mopng Nabi SAW dari pihak ibu

beliau. Oleh karena itu, ormg-omg muqrik Qraisy menyebut Nabi SArW

dengro sebutm anakAbi Kabgah (IbruAbi lkbqrah) ketika beliat meng4jak

kepadaAllah dan meninggalkan ag*ma66xrska.

Mereka berkata,'Apa yang kita dapati dari IbnuAbi Kabsyah!'

Abu Suflmjuga pemah merycbtt s*uh ini padabri p€naklul@t Makalt
saat dia Miri di salah satuj alan sqit dm ketika itu pra tentara Rasulullah

SAW lewat di hadapanqaa,' Srmgguh IbnuAbi lKabs5ah telah berlerasa'

Seme,ntara orangArab yag tidak meryrmbah bintmg syi'ra sangat

mengagungftan bintmg ini dar meyakini peaganftn5a@a elrn."

Ada juga yang mengatakan batrwa omng Arab berkata dalam

mitosqa, batrwa bintang Sulrail dan bintang Syi'ra ihr adalah srmi istri. Ialq
bintang Suhail condong hingga berada di sebelah kanan Bintang Syr'ra

mengikutiqa- Dia pun menyeberangi gcis percdarm, oleh krema itulah dia

dinmakanjugabintang'ubuur. Sementara bintmg frmaisha' berdiri smbil

memangis kaena kehilmgro binE€ Suhail hingga ke&ramdmla buta Oleh

ler€ma itulah dia dinmrakm bintang Crhmaisba', kaenabMg l*ih smr
drilaglain

Firman Allah swl, iirtf frg &rf :ilS " Dan bahwasanya Dia

telah membinasakan kaum Ad yang pertama. " Disebut pertama, karena

merelca hidrp sebelum kaum Tsamud- Namun ada 1mg me,ngatakm bahwa

karrn Tsarnud hidup sebelum lrumAd.

Ibnu Zaid berkata, "Ada 5rang mengatakan bahwa disebut kaum

Ad yang pertama, karena mereka adalatr umat pertama yang dibinasakan
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setekahNuhAS."

Ibnu Ishak bed@t4 *Ada dua kaum Ad" IGum Ad pertama adalatt

ng dibinasakan dengro angin ymg sangat kencag d4 kagrnAd yaE kedua

adalah png dibinasakm dengan srra ymgmanggunfirr. Nmrn ada la,g )aE
mengatakan batrwaAd pertama adalah Ad bin Iram BinAustt bin Sarn bin

Nuh danAd kedua adalah ketunrnalrAd pertama Makna duapemryataan ini

hampir sama." Ada lagi yang me,lrgatakan bahwaAd teraktrir adalah orang-

orang sombong yaitu kam Hud

Aliilt qira'alr umumnya me,lnbaca irtii ri g, 1a t"i dengan tanwin

yang j elas dan hgnrf lr amzah. sementara Nafi 

" 
Ibnu Muhaishin dan Abu

Amrumerrbo" ;jrti fst!, yakni demganmerrindatrharakat httruf hanaah

ke hunrf /az dan meng-idgham-kan tanwin padahttruf lam.su Akan tetapi

Qalun dan As-susi menampakkan huruf hamzah berharakat sulrun.

Sedangkan sisanya me,nggantinya dengan huruf wau,berdasarkan asalnya.

OrangArab biasamengganti seperti ini. Misalnya qum al 'aan 'annaawa

dhumma litsnainin.Maksudny4 qum al 'aanwa dhumma al itsnain-

FirmanAllah Sw'T, ;1i1 
-6 LS.f't "Dan lautn Ramud. Maka

tidak seorang pun yang ditinggallan'Nya (hidup). " Tsamud adalah kaum

Nabi Shalihds yang dibinasakan dengro sura ymg menggutur (petir). Ada

yrrg merrbac a ts omedan dan tsmnada. IIal ini telah dijelaskat sebelumnla

Dinashabkanl<arenaathafkepada(:Er.

FinnanAllah SWT, 'e u Cj ?iS "Dan koum Nuh sebelum

i/a " Maksu&r5a, Dia merrbinasakan ti,* N,n ttU"torn l<artmAd dan l<arrm

Tsamud. Firman All ah' Aza wa Jallaselaqiutnya, ;itfS prf i VC'rt)

52a Qira'alr ini terrnas*qira'ahtujuh sebagaimana yang termaktub dalamAl lqna'
(vr7r.
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"sesungguhnya mererra adarah orang-orang yang paring rarim dan
paling durhaka. " lnil<arnalanranya kebe,radaan NtrhAS bersa*a merek4
hingga ada seorang laki-laki men,ntun tangan analarya dan menrbawanya
kepada Nuh AS, lalu dia bqkat4 'tsqhati-hatilah teftadry orang ini, karena
dia seorang pendusta Ayahku prm telah merrbawak' kepada orang ini dan
mengatakan seperti apa png kukatakan kepadamu."Akhimya, orang tua
itu mati di atas kekufuran dan anok kecil itu tumbuh dewasa di atas wasiat
ayahnp-

Ada }ang men,gatakm bahwa unglrT,an ini kembali kepada kaum
Ad, kaum Tsamud dan kaum N,h png telah disebutkan. Artinyra mereka
l€bih l.,fir dni oraqg-ormg m,syrrtArab da l€bih ddaka lagi. Ldarq daram
alat ini te,rkmdung tribura dmpobogkit smarrgat bagi Rasurullah sAw.
seakan-akan dikatakan kepada belial .tsersabarlah 

kamujuga, sebab akhir
yang baik pasti karnu dapafkan."

FimranAllah SW"I, U.;l 
.-^<F.fiV ,,Dan 

negeri_negeri kaum
Luth yang telah dihanarkan Altah.,, Mrksudn)ra, kota-kota kaum Luth
AS yang telatr dihancurrran bersama mereka yakni, dibalik hingga bagran
atasnya ke bawah. Dikatakan, afahthu *tinya q alabtuhu wa sharafiuhu.
a';f maksudnyrL dihanc,rkan bersama mereka setelah diangkat ke langit.
Jibril AS ,ong mengangkatryr4 kemdian me{at,ttannla ke burni.

Al Mubarrad berkat4 'Dia menjadikannya jatuh. Dikatakan,
hawaa,denganharakatfothah,yahwiihuwiyan,arrinyasaqathaQafith).,,

&jif juga b€rarti as q atha (majatuhkan).

Firman Allah swT, irl, C ,i;,Zi ,Lalu 
Allah menimpakan

atas negeri itu adzab besar yang menimpanya.,, Maksudnya, Allah
madmpakarbmr-banr ngDiatimpar@ atasnqg'd ituAlrah swTberfrmmt

W G ii+ * spis tirtc v+L La;;i ;*"*;mi jadikan



bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami huiani merela dengan

batu dari tanah yang kcras.'$E

Adajuga yang mengatakan bahwa ungfupan ini kembali kepada

selurutr umat ini. Maksr&rya, Allah menimpakm atas seluruh umat itu adzab

besar 1ang ditirpakan-Nya kepada merreka Idu disanrarkaU karena masing-

masing disiksa dangm adzablang belffia Ada lag ydlg mengatakan bahwa

unglcapan ini seb4gai bentuk pe,mbesaran ped<aa-

FirmanAllahsw'T, t;')G e; r'iit; i;$, "uo*oterhadap

nilonat Tuhanmu yang manakah kamu ragu'ragu?" Maksudnya, fa
bialryi ni'ami rabbika tasyuklu (maka terhadap nikmat Tuhanmu yang

manakah kamu ragu+agu). Firman ini ditujukan kepada manusia yang

mendustak m. Al Aalaa' artinya an -ni'am. Bentuk tunggalnya adal ilt alan,

ilan dan itytn Ya' qub me,lnb aca raabikat tamaara, yalsidengan idghams25

salatr satu huruf, ra' pada hunrf ta' lainnla dan ta$did.

'' (Qs.AlHUr[5]:74).
sz6 Qira'ai Ya'qub ini disebutkan oleh IbnuAthiyah dalamll Muhanar Al Wajiz

(151287) danAbu Hayran dalamAl Bahr Al Muhith (8/170). Lrh. Taqrib An-Nasyr,h.

|Tt.
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FirmanAllah:

u q H6 ii;eT *t @ $fi ,ffi GUs t:t^

@ o#rf *-g t6 #f 6 rb( fi i:;3
&lo'#ti@ or i+,- ?lS A[tfi "tS at*;.:is

@f lt'"itS
ulni (Mahammad) odslolt seorlorrg pemberi peringdan di

antara pemberi-pemberi perkgatan yong uloh terdohulu
Teloh dekat terjadkya hari hiomcL lldah da yug ahan

menyatalcm terjodinya hori itu sebin Allall Maka apakah

kamu merasa heran terhadap pemberitun ki? Dan leomu

menertawakan dan fidak menangis? Sedang leama

melengahkan (nya)? Moka bercujudlah hepodaAllah dan

sembahlah (Dia).' (Qs. An-Najm [53] : 5ffi2)

Firman Allah swr, &ti ;ffi 6 fis ti;, "rni
(Muhammad) adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-

pemberi peringatan yang telah terdahulu." Ibnu Juraij dan Muhammad

bin Ka'ab berkata, 'Malsudnya, Muhammad adalah pe,mberi peringatan

kebenaran yang juga disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Makajika

kalian memaatinya niscaya kalian benrntung danjika tidak niscaya apa ymg

telatr menimpa orang-orang png me,ndustakan para rasul terdahulu akan

menimpakalimjuga"

Qatadah bedot4'Maksudqra adalatrAl Qur'm. Al Qur'an adalah

penrberi peringatan apalmgjuga diperingtlon oleh kitab-kitab terrdahulu."

Adajuga yang mengatalcan batrwa maksudnya: berita umat-umat

I
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terdatrulu png dibinasakan png telah kami ceritakan menrpakan peringatan

bagi umat ini, batrwa akan tunm kepadamereka apa png telah tunm kepada

umat-umat terdahulu Maksudnfa, seperti 4a prg telah tunm kepada umat-

umat terdatrulu . An-nudzur dalam perkataan Arab bermafua al indzaar

(peringatan), seperli an-nuhr berlrrralrlr:m, al tukaar (lrenginglorarl). Maksud

ayat; haadzaa indzaantn lahtm.

Abu Malik berkata'Maksudnya: Kej adian umat-umat terdatrulu

yang telatr Kami peringatkan kalian dengannya terdapat dalam le,lnbaran-

lerrbaran Ibratrim AS dan MusaAS."

As-Suddi berkata, "Abu Shalih mengabarkan kepadaku,

diaberkatq 'Hunrf-hunrf yang disebutkan olehAllatr SWT dari firman-

Nya, i+9$ @ ;;; .ti* ,i q Uli ?i if sampai firman-Nva,

&!T rlt-!!t G if lfu sehrnrhrryaterrrl4atdalurle,mbran-lerrbran

Ibrahim AS dan MusaAS'."

FirmanAllah SW'T, fr;fi gl,lf *f"t"h dekat terjadinya hari

kiamat. " Maksudnyia, masanya telah dekat dan kiamathanpir tiba" Disebut

aazifuh,karetahampir tiba terj adiq'a kiarnat di sisi-Nya Sebagaimana Dia

berfirman, '4; Aii @ tat4 '8;;'rt! "sesungguhnya mereka

memandang siksaan itujauh (mustahil). Sedangkan kami memandangnya

delcat (pasti teri adi).'527

Ada juga yang me,ngatakan bahwa disebut aazifah,k'arenabegitu

dekatrp dari manusia dan begitu hampir tibaqra agar mereka bersiap-siap

rmtuknya. Sebab, setiap png akan datang ihr adalah dekat.

D atam Ash- Shihhah,s" *ifot tarahhulu ya' zifu azafan' artin)'a

527 (Qs. Al Ma'aarij [70]: 67).
s28 Lfrt Ash-Shihhah (4I 133l).



dotaa wa afida(k€b€mgkdm sdah deld). Contoh lain firmaAllah SWT,

ii;lT *41, yakni al qb,aanah (Tetah dekat teriadinya hai kiamat).

,4zdar rajulu artinya qriTa (bcrsegera),fatruwa aazifun,ini adalah b€ntuk

faa'itnya(bentukkataymgberutipelaku).Alnuu'auif u&yaalqashiir,
yakri yang me,ndekat (p€rxd*).

Abu Zaid be*ata, "Aku bertafia kepada sorang Arab pedalaman,

'Apakah a/ mubbanthi' itu?' Dia menjawab,' Al mutaka lb''.' Alru b€rkat4

'Apalralr aI mutaka' H' itu?' Dia marjawab,' Al muta' aazif,' Aku berkata,

'Apakatr al-muta'aazif itu?'Dia berkata, 'Bodoh kamu!', lalu dia

meninggalkmku dm bedalu"

FirmmAltahslllT , \4€ lfr g; cr, tA 6J "Itdokadayang

akan merynt*ot tajadilryn lwi iu seloin Allah." IVlaksnrdnla, tidalc

ada selainAllalU png dryd menmda dau memajulrmya

Adajuga yang m€ngatakan batrwa maksud 1; f ( zdralah inrttury,aaf.

Artirya tidak adalmgm€nyingkap dmmerydakmr5ak@ualiAllab" D€ngilr

demikian, ,4( adalah isim yang bermakna masdar, sedanglan Ir a' (ta'

marbuthah) padanya sama seperti ha' (ta' marbuthah)padaal 'aaqibah,

al 'aafiyah, ad-daahiyah datal baaqiyaft. Sama seperti pakataan: maa

lifulaanin min baaqiyaft, maksudnya min baqaa '(tidak ada yang tersisa

milikfularihD.

Ada lagi yang me,ngatakan bahwa maksudnya adalah tidak ada

seormgrun 1ag dqd menolakrya Artinlaa qabila hari kidnat telah terjadi

maka tidak ada seorangpun dari tuhan-tuhan mereka yang dapat

menghentikannya dan tidak ada seonmgpun dari tuhan-tuhan mereka yang

dapat meqdamatkan mereka selainAllah SWT.

Tierkadang hui kiamat disebut ghaasyfual, (png meliputi). Apabila

disebut ghaasyiyah maka menolaknya disebut lasyfan. Berdasarkan

pemyataan ini maka ,ir( adalahna'at mu'annats yang dihilangkaq yaitu

I
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n afs un lraasyifah, firy afin kaavyifah atan fu aalun kaasyifah.

Ada lagi yang mengatakan bahwa ,b( berrrakna fuasyrt

sedangkan ha' (ta' marbuthafr) rurtuk makna mubaalaghai (hiperbola),

sep erli r aawiy ah da daahi ah.

Firman Allah SwT, *.9 t:.-.i ;;l "Maka apakah kamu

terhadap pemberitaanrzr, " )akniAl Qur'an. hi adalah pertaryaan celaan.

'c, ;;;i " Meras a haot," kaena me,ndustakut dengamya.'is il2i3 " D an

lramu menertawakan, " sebagai ejekm, t fr 73 "Dan tidakmenangis? "
karena gentar dan takut terhadap ancaman.

Diriwayatkm bahwa setelatr afiat ini tunrq Nabi SAW tidak pematt

lagi terlihat tertawa kecuali tersenyum. Abu Hurairah RAberkata, "Ketika

tunrn firmanAllatr SWT,6#;;,hg Bn j;f'Maka apalwh lcamu

merasa heran terhadap pemberitaan ini?', ahli shuffah berkata,

'or+5il'Oy $161 's"tungguhnya kami adalah milik Allah dan

sesungguhnya kami hanya kepada-Nya lcembali.'sze Kemudian mereka

menangis hingga air mata mereka mengalir di pipi me,reka Ketika Rasulullah

SAW mendengar tangisan merekq beliau pun me,nangis bersama merekq

maka kami pun menangis karcna tangisa beliar

Ketika itu, Rasulullah SAW bersaMar 'Iidak akan masuk nqaka

orangyang menangis kanena tahtt kcpadaAllah dan tidakalan masuk

surga orang yang terus-menerus melahican maksiat kepada Allah.

Seandainya lralian tidak melahtkan dosa niscaya Allah alwn mematikan

lralian dan Dia pun akan mendatangkan suatu kaum yang melahtkan

dosa, lalu Dia mengampuni mereka dan mengasihi mereka.

Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang' .'tslo

52' (Qs. Al Baqarah l2): l5Q-
"o (Qs. Hadits dengan lafazh: 'Ttdak alcan masuk neraka laki-lakiyang menangb
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Abu Hazim berkata, "JibrildS trnrn menemui Rasulullah SAW dan

ketika itu di dekat beliau ada seorang laki-laki yang sedang menangis. Jibril

.dS pun bataryrakepadabelial'Siapa laki-laki ini?' Beliau menjawab,'Ini

adalah ftlan' JibrilAS bedrata,'Sesungguhya kani dryat menirnbalg selurulr

amal anakAdam kouali tangisan, sebab sesungguhnyaAllatr memadamkan

begitu baqrak lautan ryi neraka Jahanm dengan satu tetes air mata saja'."

FimranAllah SWT, i';rt3r.;. 'pl6 "S"a"ng kamu melmgahkan

inya)? " Maksudn)ra, lalai dan berpaling. Demikian png diriwayatkan dari

Ibnu Abbas RA" seperti yang diriwayatkan oleh Al r0[alibi dan Al Aufa dari

Ibnu Abbas RA. Serrentara Ilximah dari Ibnu Abbas RA, dia berkata,

"Artinya adalah nyanyian dalam bahasa Himyr. Dikatakaq sonmid lanaa,

dmyaghanniloua(fuayuryil^untuklemi).ApabilamendenganAlQur'an

dibaca merekab€rnlanyi dmbennain-mainhingEam€dotidakmende,nga."

Adh-Dhahhak berkata, "saamiduun artinya syaamikhuun

mutalrnbbiraun." Dalarrl. Ash-Shihhah,t'r samada sumuudan artinya

mengangfut kepalakarena sombong. Setiap orangymgmengmgf,at ke,pala

drsebtfisaamid.

Ibnu AI A rabi berkata, " Samadtu sumutdan artirya' ahutu (ala
Enggi). Sanadat al ibilufii sairilua annyabersungguh-$aggutr ls-surrndrd

artnya al-lahwz (hiburan) . As-saamid ardlnya al-laa&ii (yang mengfuibur).

Dikatakan kepada biduanita,' Asmidiinaa.' Artinyia, hibur kami dengan

nyanyian. Tasmii&tl adhi artiryra dijadikan padanya samaad,yakni debu.

Tilsmiidr ra lsf atirya menggundukanbut kepala Satu bahasa untuk malnra

at-tasbiid. Isma' adda ar-rajulu ismi' daadan, artinya maratr.

lrarena tahtt lcepada Allah, " diriwayatkanoleh At-Tirmidzi dalam pernbahasan tentang
keutamaan jihad bab: No. 8, Ibnu Majah dalampembahasan tentang jihad no. 8, dan
Ahmad dalam Al Mrcnad (21 505).

slt r ;h. Ash-Shihhah (21489).
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Diriwayatkan dari Ali RAbahwa malma 'ot:rr;. adalatr mereka

duduh tidak shalat dan tidak melnurggu shalat llasanb€*at4'M€relob€rdiri

rmtuk shalat sebelum berdiriqra imanr." Diriwayatkanjuga dari Rasulullatt

SAW, batrwa beliau kehrar, serrentarajanaah sedang menunggu beliau dalam

keadaan berdiri, maka beliau bersabda, "Kenapa aht melihat kalian

saamiduun (brrdiri)." Demikian yang diceritakan oleh Al Mawardi.532

Ds€butkan olehAl lvlahdawi, dniAli RAbahwabeliau keluanrntuk

melakukan shalat Ketika inr beliau melilrat mmrsia sedmg berrdiri memnggu

beliaq maka beliau pun bersabda, "Kenapa aht melihat lalian saamiduun

(berdiri)." Namun makna yang populer dalam batrasa unhrk samada

yasmudu sumuudan adalah apabila lalai dan berpaling. Seme'ntara Al

Mubarrad berkat4 " saamidunn atttnya khaamiduun (diarn atau te,nang)."

Shalih Abul Khalil berkata, "setelah Nabi SAW membaca

firmanAllatr 'Azzawalatta, {'eitr*;"ZiS @ ,;;;i *15 t'i; J;l
6t3r,7 F't; O Ak 'Maka apakah kamu merasa heran terhadap

pemberitaan ini? Dan lmmu menertawakan dan tidak menangis? Sedang

lrnmu melengahkan (nya)?' tidak pemah lagi beliau terlihat tertawa kecuali

tersenyum sampai beliau wafat." D€rmikian ymg disebutkm olehAn-Nahtras.

Firman Allah SWT, Ul"Jt't fi lt",{v "Maka bersujudlah

lrcpada Allah dan sembahlah (Dia). " Ada yang mengatakan bafuwa yang

dimaksudkan dengan sujud di sini adalah sujud bacaAl Qur'an. kti adalah

pendapat Ibnu Mas'ud RA. Ini juga menrpakan pendapatAbu Hanifah dan

Asy-Slxaf i. Telatr dijelaskan di awal surah ini hadits IbnuAbbas RA" batrwa

Rasulullah SAW sujud saat me,mbaca ayat ini dan ofirng-orang musyrik ptut

sujudbersamabeliau.

srz 11tr. Ji1fti1Al Mawardi ( 5 1407).
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Ada png mengatakan bahwa orang-orang muqnik sujud bersama

beliau, karena mereka mende,ngar suara para syetan saat beliau tengah

membaca firmanAllah SwT, ts?\ u.GrtiFS @ e;6;i,:i'i;;71
"Malra apalrah patut lamu (hai orang-orang musyrik) menganggap Al
Lata dan Al Uzza, dan Manah yang kctiga, yang paling terkemudian

(sebagai anak perempuan Allah)Z" dan bahwa para syetan itu berkata,

"Itulah gharaaniiq yang ting;gi dan penolongan mereka diharapkan."

Derrikian png t€rdryat dalam riwalat Sa'id bmh$an: twtaiaa(diharapkan),

sedangkan dalam riwayat Abul Aliyah: wa syafaa'atuhum turtadhaa wa

mitsluhunna laa ytnsaa (dan pertolongan mereka disenangi dan seperti

mereka tidak akan dilrryakan). Ketika itu, orang-onmg musyrik prm gerrbira

dan mengira batrwa itu dari pe*ataan Muhmmad SAW, sebagaimana png
telah dij elaskan dalam srrah Al Haij.srr

Ketika berita ini sampai ke Habasyalq 1lalmi sampai kep adapara

sahabat Rasulullatr SAW yang berada di san4 mereka pun kembali ke

Mal&atr karena meirgirabatrwapenduduk Makkah telahberimm. Penduduk

Malitcatr sangat memusuhi mereka dan sering menyiksa mereka sampai Allatl

mernbebaskan mereka dari oftrng-orzmg kafir Mal&ah.

Ada lagi yang mengatakan bahwa maksudnya adalah sujud wajib

dalam shalat. hi adalah pemdapat Ibnu Umar. Dia tidak berpendapat bahwa

itu adalatr sujud-strjud yang dianjurkan. kri juga merupakan pend4at lvlalik

Ubay bin Ka'ab meriwayatkan batrwa perbuatan terakhir Rasulullah SAW

adalah tidak sujud pada surah- s.nah mufaslahal.

Namun pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Hal

ini telah dipryakan dengrrjelas di akhir surahAlAraaf.sx Segalapuji haga
bagi A[ah Trfim semesta alml"

533 Lih. Tafsir surahAl Hajj ayati2.
53' Lih. Tafsir surahAlA raaf ayat 106.

Tafsir Al Qurthubi



)

Surah An-Najm



ST]RAII
ALQAMAR



SI]RAIIALQAIT{AR

FhmenAllah:

i j *S 1 * -#'^rr, W ob @'fi *' *tS'zlu.ti r;j,fr

;l 3L;" it';1 \-iirs I i'iLs @:,"1:J fu
@ F si,tr 11 ;ti\rt G e;A s:3 p"Y4,

d ii 7* ii' ;i:t i.'6@ i -iii..f cs'ry-\4
'e,rl{r ,r ct*Fi1ai,#@#,,;; ul

r',;'c;rls$ J A" 4'at Jt ld?i:, @i,rlJ it;'€(
'@b?i

,,Tblah dehat (dotangnya) saat itu dan tel.ah terbebh bulan-

Dan jika mereka (orang-orong musyrikin) melihat sesaata

tanda (mukjizat), mereka berpaling dan berkata, '(Ini adalah)

riffrin*,

@



sihir yang terus-menetus.' Dan mereka mendustakan (Nfrr)
dan mengikufi hawa nalsu merekq sedang tiap-fiap urusan

telah ada haaapannyo. Dan sesunggahnyatelah daang
kepada mereha beberapa kisah yang di dalamnya terdapat

cegahon (dari kekafiran), itulah sudu hikmah yong sefipurna
maka peringdan-peringaton itu tioda berguna (bagi merelea).

Maka berpalinglah kanu dari merelca (Ingatlah) hari (lectika)

seorang penyeru (nalailea) ,nenyeta hcpada sesuatu yong
tidak menyenangkan (hari pembolosan), sambil menundukkan
pondangan-pandangan mereka leluar dart kuburan sealcan-

akan mereka belalang yang beterbangan, mereho datang
dengan cepat kepodo penyeru itu. (hang-orong kafrr berkoa,

'Ini adalah hariyang beral"'(Qs.Al Qamar [5al: 1-8)

Firman Allah SwT, 'ifr i#iS'l[';tlft ,ifii "Tetah dekat

(datangnya) saat itu dan telah terbelah bulan." Maksudnya, qarubat

(telatr mendekat). Sarna seperti 'i;fi #j *faoh dekat terjadinya hari
kiarrut. ", s*agaimanyurgtelatrkamijelasl<ar" Ilarikiilnat,biladinisbatl@l

kepada apa yang telatr lalu adalatr dekat karena sebagian besar dunia sudalr

berlalu. S$agimanariwalat Qatadalr, daiAnas RA diaberkate'R,asulullah

SAW pernatr menyampaikan lfiutbatr dan saat itu matatrari sudatr hanrpir

tenggelam. Beliau bersabda, 'Tidaklah tersisa dari dunia kalian
dibandinglran dengan apayang telah lalu keanali seperti apa yang tersisa

dari hari ini dibandingkan dengan apa yang telah berlalu.$3s Saat itu
tidaklah kami melihat dari matahai kecuali sedikit"

Ka'ab dan Watrab berkat4 'usia dunia adalah 6000 tahun."

t3' Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalamtafsimya (41260) dari riwayatAlpzqzal.
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Watlab b€rkat4 '"Telah berlalu dari usianya 5.600 tahun." Dernikian yang

disebutkar oleh An-Nahhas.

Kernudian firmmAllah SWT selanj'trryri, ffi i*frSmaksuarya
wa qad insyaqqal qamar(dan sungguh telatr terbelah bulan). Seperti inilatr

Hu&aifatr menrbaca: iqtarabatis saa'atu wa qad insyaqqal qamattt,s'6

yat<ni dengan tamb ahan qad.hilah dasar pendapat jumhur ulama Dasar

merekajuga adalatr riwayat dalm Shatitt Al Buklrffiidm laimp, dari hadits

Ibnu Mas'ud, Ibnu Uma, Anas, Iubair bin Muth'im dan Ibnu Abbas'

Diriwayatkanjuga dariAnas RA diabe*ata'?enduduk Mal*ah

meminta sebuatr bukti kebe,naran kepada Rasulullah SAW. Makabulan

terbelalr dga kali di Mal&ah. Lalu tgrun firman Allah ',4zza wa Jalla,

p fu U fi t*ii 1; W o[, O fr iiots't6vrt,ritl
'Telah delrat (datangnya) saat itu dan telah terbelah bulan. Dan iika
merelra (orang-orang musyrikin) melihat sesuatu tanda (mukiizat),

merelra berpaling dan berkata, '(Ini adalah) sihir yang terus-menents.'

Dia berkata'Maksgdnla, pasti hilang'.'637 Abu haAt-Timidzi bertata'Ini

adalah hadits hasan shahii." Sedangkm lafazhAl Bulfiai, dariAnas RA"

dia berkata,'tsulan terbelah menjadi duabagiaa"sa

Suatu kaum b€Itat4 "Terbelabnya bulan belum terj adi. Kej adian

ini masih ditunggu-tunggg Jadi maksudnyd' telatr dekat datargryahd kianat

dm tefuelatnryaabulm.Apabilahai lciandtelaht€rjadi la€it t€fuelalt b€s€rta

ea yaE ada@mp seperti bular dar lainrya" Seperti inilah yag dikatakan

olehAlQqairi.

stc gira'ah ini adalah glia 'ah yartg syadz (tidak nuuwatir)-
sr r+R 61-1rai62i ddampe,rrUanasan tentang tafsir (5897-398, no . 3286)'
53t HR. Al Bukhari dalampe,urbahasan tenang tafsir (3/195).
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Al lvlawadi meny$utkm batrwa ini adalah pedryatjunhur ulama

Diajuga berkat453e'Kar€n4 apabilabulm telah terbelah maka semua orang

pasti melihatnyq sebab itu adalah satu bukti kebenaran dan manusia sama

dalamhalini."

Hasan berkata '"Iblah dekat datargqra hari kiamat Apabila hari itu

telah datang maka bulan teftelah setelah tiupan sangffiala yang kedua"

Adalaeyang bahwamaksud 'r:fi iiots adalahjelas

dan nampalaryraperkra- OrangArab biasamengibaratkan sesuatu pngjelas

dengan bulan.

Adajuga ngmerlgatal@batrwamaksudte,rbelahyabulan adalah

terbelahnya lcegelapan setelatrbulan itu teftit di kegelapan.

Sebagaimana Shubuh disebut/a/aq, karena hilangnyakegelryan. Terkadang

infilaaq diungkapkan dangn insyiqaag. Sebagaimana png dikatakan oleh

An-Nabighalt

4; ,*t 6:4 sa;

Ketika mereka berpaling sarnbil bersuara

Seorang penyeru menyetu kami ketika datangnya Shubuhtao

Menurut saya (AI Qurthubi) : Adabeberap aiwayat afoadyang

para perawinya adalatr orang adil yang me,lryebu&an bahwa bulan telatr

terbelatr di Makkah. Inilah malma lahir ayat dan tidak mesti semua orang

sam4 karena ini adalatr tanda kebeiraran png terjadi di malan hari dan tanda

ini tergantung dengmpennintaanRasulullah SAWkepadaAllah SwTketika

meng[adryitmtarym.

53e r ih. TafsirAl Mawardi (5/409). Di sini disebutkan bahwa pendapat jumhur ulama
adalah bulan benar-benar telah belah pada nnria Rasulullah SAW. Berdasarkan hal ini
maka apa yang diriwayatkan dariAl Mawardi di atas tidaklah benar.

sao Bait syair ini terdapat dalamtafsirAl Mawardi(5/409) danAl Bahr Al Muhith (8/
t73).

U:t &ib;'r a;
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DiriwayatkanbatrwaketikallanzahbinAbful Muththalib berislm

l(fr€na rnarah tertradry celamAbu Jahal k@a Rasulullah sAw, diamenrinta

agar beliau memperlihatkan kepadanya suatu tanda kebenaran agar

keimananrryra bertanbah kuar

sementaradalamAsh-shahihtelahdrsebutkanbahwapenduduk

Matrkahlah lrag meurinta agar beliau meryerlihatkm suatu tmda kebenran

kepada mereka tvlakabeliar prur mqerlihatkm kepada mereka terbelalqra

bulan me,lrjadi duq sebagaimma yang dijelaskan dalam hadits Ibnu Mas'ud

danlafuqra-

Diriwayatkan dari Hu&aifirh bahwa dia penratr menyrampaikan

l<hu6ah di Mada'in. Diabed@t4'lGtahuilahbahwahari kiamat telah dekat

dan bulan benar-be,lrar telah terbelah pada masa Nabi kalian-"

Ada lagi yang mengatakan batrwa ungkapan ayat itu ada yang

didatrultrkan dan diakhirkan. Perkiraan malrranya: insyaqqal qamant wa

iqtarabatis saa'atu(bulantelah teftelah dm kiamat sudatr dekat). Demikian

yang dikatakan oleh Ibnu Kaisan. Telatr dijelaskan dali Al Farra' dalam

penj elasan firman Allah SWT, lS S S'ri " K"*rrdton dia mendekat, lalu

bqrambah deknt lagi,'*r bahwa apabilamakra duarf ,l/ tidalcjauh berbeda

maka boleh didahlukm dm diakhirkm"

Firman Allah Swr, 1;i; fu; W isp "Dan iika merelea

(orang-orang musyrikin) melihat sesuatu tanda (mukiizat), mereka

berpaling. " Ini me,lnrnjukkan bahwa mereka melihat teftelabnyabulan Ibru

Abbas RA berkata "Orangorang musyrik be,ltumpul di hadryan Rasulullah

SAW dan berkata, 'Jika kamu benar maka belahlah bulan itu unttrk kami

melrj adi dua bagian. Sanr bagian di atas Abu Qubais dan satu bagian di atas

Qg'aiqa'an.'

r' (Qs. An-Najm [53]: 8).
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Rasulullah SAW pun bersabda 'Jika aht dapat melahtlcannya,

apalrah l@liail akan berimanT' Merdra menjaurab,'Iya.' Ketika itu malam

pumama

Maka Rasulullatr SAW me,mohon kepada Tirhan beliau agar

me,nrberikan kepada beliau ryayangmerrdrapinta- Seketika itujuga bulan

terbelah menj adi dua bogil, sedangkan Rasulullah SAW berseru kepada

orang-orang musyrilg' Hai fulan, lai fulan ! fubikanlah' .'42

Dalan hadits IbruIVIas'tdRA hilalt€$elahpadamasaRasulullatt

SAW. Ketika itu, kaurr Quraisyberl@,'hi salah satu sihirlbnuAbi Kabsyah-

Dia telatr menyihirkalian Oleh kil€na it1 cobataqrapramusafr."

Mereka pun menaqrakan qakah mereka melihat bulan terbelatr.

Merekamenjawab,'Sungguhkmri melihdhlmtelaht€ftelab"" Ialq tmrtlah

firmanAllah 'Azzawalalla,Y3 W oft @ ffi igsi6't;U:i ,iial
1*i; '^5.1; "T"loh delat (datangnya) saat itu fun telah terbelah bulan.

Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat sesuatu tanda

(muftj izat), mercka furpaling. " Maksudn5a, jika mereka melihat satu tanda

lang menunjukkan kebenran Muh*'trmad SAW, merdraberpaling dai imfrI

(percaya). 4;:,1 ?,-, $ rrit " Dut bqkato,' Qni adatah) sihir yang ta u-
menerlts' ." Maksudny4 dzaahib (htlang). Dari perkataan merekq marra

asyslni'u wa istarnana,apabila sesrutu itu hilang. Demikiar )ang dikatakm

olehAnas, Qatadab Mujatrid, Al Farra',sAl Kisa'i danAbu Ubaidatt. kti
juga ngdipiliholehAn-Nahhas.

Abu Al Aliyah dan Adh-Dhabhalc berkata " Mullramun qawlryun

syadiid (sempxm,kuat lagi kokoh) .Daui al-mirrah png berarti al qntrwah.

s2 Disebutkan oleh AI Alusi dalam Ruh Al Ma' ani sectra ,mak7,,A (gD7 l), dari riwayat
AbuNu'airn, dari IbnuAbbas RA.

sa3 Lih. Asbab An-Nuzul, karf At Wahidi ,h. 299 -
saa Lih. Ma'ani Al Qur'aa, karyraAl Farra' (3/104).
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Al Aktrfasy b€['kat4'l(ata itu diambil dari imraa' ul f;abl,yalmi

sangat kuat ikatmya" Adajuga 1lag mengatakan bahwa makranya adalatl

mtilTun, dari al miraarah. Dikatalcan" amatTa asy-syai'u yr6kni shaara

mutTan. Begitu juga mana asy-syai'u yamatu miraaratan, fahuwa

mutrun. Amarrahu ghairuhu wa matrarahu.v5

Rabi' berkata,,Mustamir artinya naafidz (berlaku)." Menunrt

Yamat Maadhrz (berlalu). MenurutAbu I'jft1211dah: Baathil @atil). Adajuga

)xangmengatakan bahwa maloranya adaleh daa'im(tenrs-mene4rs)'

Adajuga yang mengatakan bahwa maknaqra adalah menyenrpai

sebagiannya dengan sebagian lainnya. Maksudqa' begitulah sete'lusnya

perbuatan Mlhammad" Dia tidak mendatanglm s€suatu )169 hakiki, nanrwt

smuaqabmp kh4ale"Adalagi ),mgm€agdal6bahwamaknan)a adalafu

srngguh telah berlalu dai buni ke latgit

Firman Allah SWT, 1 j'LS " D an merekt mendustakan, " Nabi

ldt4 i7l'31;1 l-rl{6 "Dan mengihtti ha'tva nafsu mereka, " maksudnya

kesesatm-kesesatmdmpilihan-pilihanm€rek* *I il JLS "Sedang

tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. " Maksudny4 tetapnya amal

bersama setiap orang yang b€ramal. Kebaikan tetap bersama pelakunya di

dalam surga dan kejahatan teta bersamapelakrqra di dalam neraka'

Syaibah memb ra nustaqarnmt, )alod d€nge hunrf qa/bsharakat

fathah.56 Malcsudnp, setiap sesuatu ada waktu terjadinya, tanpa bisa

dipercepatdanditmda

Diriwayatkan dari Abu Ja'far bin Qa'qa'', wa hrllu amrin

mustaqarrin,)aknidenganhgnrf qaf dar.hvnrf ra'berharakatkasrah.sT

* Lih- As h-Shihhah (21 8t 5).
tts Qira'ah ini adalah glia'ai yang tidak mutauntin
s.z -gira'ah AfuJa'frr ini adalah qira'ahyngmutawafir sebagaimaoa )'ang t€nnaktub

dalam TaNb An-NarYr,b- 177 -

t trrr, 
^, 
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Damenf adikannya *bqgai na'stbr6 ;i .Dengan derrikia Jti boleh

&rafakan sebagai mubtada' dan ltabarnya dihilangkan. Seakan-akan

dikatakan; wa htllu amrin mtutaqirrinfii ummil Htaab kaa rzzz (setiap

pe,rkara ymg telah tetap dalm induk kitab adalah ada). Boleh jngp dvafa kan

sebagai 'athafkepada'Zrgrt. Maknanya: iqtarabatis saa'atu wa htllu

amrin mrutaqirrin Makzudqa, telah dekat ketetapan se,rnua perkara pada

hari kiamat Sedargf, ar orang ymgmerafa t*n ?:* marjaaft anrya s*agAi

L abarJLS.

Firman Allah SwT, ,SlJ.ir 6t i;+ -tzt'e "Dan

s esungguhnya telah datang kcpada mercka beboapa kisai. " Maksudnla,

min ba' dhil mbaa' (fugmkisabldsah). Allah SWT meny$rtrkan sebagian

dari kisah-kisatr itq qa yang Dia tahu merekamembututrkannya dan ada

penawar di dalamryra bagi mereka

Sebenarryra, banyak lagi perkara-perkara lain selain itu. Dia hanya

me,nceritakan kepada kita apa yang Dia tahu kita membuhrhkamya dan tidak

me,nceritakanselainrya-kilahmalmafimran-Nya ijr$ 6t j;q ;u.Jii

Maksudnya, telah datang kepada orang-orang kafir itu sebagim kisah umat-

umatterdalrulu, FSi *i ll "Yang di dalamnya terdapat cegalan (dari

ftetwfiran). " Maksudnla, apa ymg dapat me,lrcegatr mereka dari kel$fualL

seandainya mereka menerima4ra.

Asal F;; adalahmuznjar.Lalt humfia 'diganti men$adi huruf

dal,karenahuruf fa' adalah httrttf mahmuus dathtruf zai adalatt hgnrf

majhuur. Huruf ra'diganti dengan h,uruf dal yang me,nyerupainppada

malrhrajdanmenyenrpaihunrf zaf padajahr(nampak)-

t5; sendiri dari akar kata az-zajr yang berarti al-inhaa'

(menghentikan). Dikatakan, zajarahu wa izdajarahu fa inzajara wa

izdajara. Zajartuhu anaafo itaajara.Artinya lafafiuhufa kafail8 (alcu

54s Lih. Ash-Shihhah dat Lisan Al 'Arab, (etti: zajara).
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hentikan dia, makadiaprmbethenti).

Ada yang memb rcamttziiaa pkni dengan me,lrgganti hunrf ra '

ifii'aal dengan hgrufzai dan mengidghamkan hurufzai pada huruf zaf'

Demikian prg diceritakan olehAz-Zmalrtgroi.s

Firman Allah SWT, '1t[i, \A" "Itulah suatu hibnah yang

sempurna." Yakd, Al Qur'an. IId adalah badal dari 6 pada firmanAllah

swT, F ii * tl.Boleh juga l<habar mubtada' yatgdihi langkan, yaitu

hnva fuibnatun baalighatun -

Firman Allah SwT selanjutnya, jl;;li #' Ct "Maka

peringatan-puingatan itu tiada bqgwa (bagi merc.ka), " apabila mereka

mendustakan dan menyalahi. Sebagaimana Allatr SWT berfirrran,

t)rit $ti *Slifii ""t9T € C's "Iidaklah bermanfaat tanda

lrelatasaan Atlah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-

orang yang tidak beriman.'5so fufi{a, u adalah negatif. Maksudnya,

tidaklah bermmfaatbagi merekaperingatan-p€ringatan"

Bolehjuga tl lfi 1fralafr.gilt arr(pertqam) lag b€,trtalma celam"

Maksudrya, apa ymg membuatbermanfaat peringatan-peringAtan itu bagi

mereka sedangkan merekaberpaling daiq'a

31li bisa Uerrti al tudz.aar Sxcrngfif,l)dan bisajuga menryakan

benhrk jamak dai nadziir(ormg yag menrberi peringatdl)'

FirmanAllah SWT, ti'Li'Fmahanya' a'ridh' anhum (Malo

berpalinglah kamu dari mereka). Ada yang mengatakan bahwa ayat ini

dinasakh dengm ayat pedmgsst Ada ymg mengatakan batrwa ugkryan ini

adalah ungkT'an yug serrytrna

se Lih. Al Kasysyaf (41 44'1, !,tr,nn qira'ai ini tidak n utawatir.
5s (Qs. Iinmus [0]: l0l).
ssr 1]6"1 aaa nasalrtU lcarcna tidak ada pertentangan antara dua ayat terscbut'

r4l
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KernrdianAllahswTberfmrm, {1{, LU ii "Qngattali tarr
(t@tit@) seorang penyet'u (malaikat) menyent. "'Aamil padai! rAA^n

finnan Allah SWT, gllt$lT ir, t)*F atau tllii atau f il yang

tersernbnnyi, peftiraannla: wa udzhr yauna (ngatlah hari...).

Ada png me,ngahkm bahwa itu karena hunrf/a' yarry dihilangkan

dan apa png beranal padmya duij mtaab amr. Taqdimya(perkiraannya) :

fa taw alla' anhum, fa inna lahum yauma yad'ud daa'ii (berpalinglah dari

mereka maka bagi mereka hari ketika seorangpenyeru [malaikat] menyenr).

Ada juga png meirgatakan batrwa maknanya: maka berpalingkan

kamu dari mereka, lui Muhmta4 s6ab sungguh kamu telah menympaikan

dalil dan perlihatkan kepada mereka pada hari seorang pen)reru berseru.

Ada lagi png mengatakan bahwa maknanya: maka berpalinglah

dari merekapadahri kimrat danjangan bertarryra tentang mereka dan tentang

keadaanmerek4 sebabmerekaakandisent * #, [1 "X"poao sesu(ttu

yang tidak menyenanglan, " dan mereka akan mendapatkan adzab yarrg

dahsyat. Ini sama dengan perkataan: laa tas'al 'ala fulaanin idzaa

alrhbartuhu bi amrin 'azhiim (angan kamu bertanya tentang apayang

terjadi atas fulan ryabila aku mengabar*an kepadmp denganperkara besar).

Ada lagi 1ag mengatakanbahwamalorrrya: Sedmg tiaptiry urusan

telah ada ketetapannla pada hari seorang penyenr berse,nr.

IbnulGtsirme,mbacazubin,yalmidenganhunrtka/berharaU,at

sulatn.ss2 S edangkan lainnya mend/z ammahkawtya. Keduanya ada dalam

balrasa Sama seperti' usrin dan' usrrin, syughlin dawyughulin.Malourya:

perkara srng* bunrk yang besar, pitu hari kiamat aan g ifT (seorangpenpnr)

adalah Malaikat Israfi l.

552 Qira'ai Ibnu Katsir ini adalah qira'ah yang mutawalrr sebagaimana yrng
termaktub ddam Al lqna' (2t7?\ dzr Taqrib An-Nasyr,h. 177 .

fir;-



Diriwayatkan dari Mujahid dan Qatadahbatrwakedumya mernbaca

ilaa syai' in nukira, yalsidengan hunrf t@lb61;harakat kasrah dan huruf ra'

berharakatfathah,yaltidalambentuky''ilmajhul'5st

Firman Allah swT, i"#.1 t17L "so bil menundukkan

pandangan-pandangan merela-" Khus5ru' pada pandangan artinla tunduk

dan hina. Disandarkan khusyu' kepadapandangan, karenabekas kemuliaan

dan kehinaan nampakjelas dalarn pandangan manusia Allah'Azawa Jalla

berfirman, 1;;E 6,'aj "Pandangan mereka tunduk"\il 1;lah 'Azza

wa Jattab*fr*r;G*?,v SrtH-iS A 1E*t "Datam

keadaan tunduk ka'rena (merasa) hina, mereka melihat dengan

pandangan yang lesu."sss Dikatakan, Htasya'a wa ikhtasya'a, ap3}1ila

bina, I{hasya' a bi baslwrihi yakni menundukkan pandanganryra

Hrmzalu Al Kisa'i dan Abu Arnrtr merrbaca Htaasyi'an, yalolri

dengan hnnrf alds56 Bolehtunggal pada isim-isim.,faa t/, apabila terdatrulu

atas j amalq contoh: Hua,syi' an abshaaruhwn, danboleh dinu' annats[,an,

contoh: ip.f 'z;+ri "@alam keadaan) pandangan merclra tunduk

lre bawah."s5? Boleh juga dalam belrtuk jamak, contoh: *dJ l*
" Sambil menwtdtk*an pandangan'pandangan me'eka' "

#ll aaaau bentuk jamak dari khaasyi'.DrnashaDkan kare'na

sebagai fraal darri hum pzdrt #.Be,rdasarkan hal ini, mal<a tidak bagus

waqaf (berhenti) pada #.Boleh juga menjadi fial dari dharnir dalam

b;3 .Jika dqnikim, maka boleh waqafpada #'

sst gira' ah Muj ahid dan Qaadah ini tidak muuwatir -

$r 
1qs. An-Naazi' aat p 9l: 9).

sss (Qs. Asy-syuuraa pzl: afl.
ttr'firo.ai ini aaAan qiro'oh ya11gmutawafir sebagaimana yang ternraktub dalam

Al lqna'(21777) d^aTaqrib An-Nasyr,h.177 '
ssz 

1qs. Al Qalam [68]:  3).
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Ada yang membaca Htusysya'un abshaaruhum, sebagai

mtbtda s dan tfiabr. Sodmgfm iumrlah nubtada' dan khabr ini b€rada

pada posisi nashab, &gu fonl.

Firman Allah SWT, t t'tlfi n tt;$ "Keluar dari

hthru." AI ajdaats unryaal qubrar.Bentuk tunggalrryra d^lahiadats.

Firman Allah SwT selanjutnyrq AHl;'& e1t, illdrl
"seakant-akan merclca belalang yang beterbangan, iereka datang

daryot ryt kryda pryru ita " Scdmglm dalm ayat lfu AJlah' Aza
wa Jalla berfirmm, *i+J;rt$rl;tlfi'o& ii "Podo hari itu
nanusia seprti arui<nai yng bertehrot'ae

Ke&ru5a adalah dtn sifu paaa &nwalot yug bqtrda- Pqtoru,
ketika kelur dari hfir. Mereka kelua dalm k€adam kageq tiaat tahu ke

arah mma mereka hendak menuju. Sebagim mq€ka masuk ke sebagian

laimya Kaika itu merreka s€perti uai-mai ymg bert6ara" fidak ada aratt

yarg beodak merdo tt{u Kedu, rybrlamerdramendengg s€mran p€n}qu

Mereka menuju ke rah penyenr itu lvlalra ketika itu merdra seperti belalag

ymg berterbmgru" S€bab, belalmg mailiki rah 1mg hcndak mereka tuju.

lgbi! a;tuya rrusri'iirn (bersegsra). Demikim yurg dilatakan oleh

Abu Ubaidalr.m Mennnrt Adh-Dhahhak : nruqbilik (pqhadry). Meirunrt

Qatadah: 'aamidiin (menuju). Meinrrut Ibnu Abbas RA: naazhiriin

(memmdang). Menunrt llrimah: faatifriitu aadzaanahwn ilash shaut

(memhrka pendengilm merr*a kepada orra scnrm). Seunra malcna di atas

hryirs"tna

sst gim'ah ini discbul&ao olchAbu Ilayyan dcJrmAl Balv Al Muhith (8/l7O dan
qira'ah ini butan gira 'ah yq, mutarutir.

'5' (Q& At Qari'ah [01]: 4).
nULMajuAlQw'o(?JZ4Q.
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Dikatakan, hatha'a ar'rajulu yahtha'u huthuu'an, apabila

sescormg mengtrad4 kepada sesuatu dargro padargmp trya berpaling

d1glmya' Ahttab, ryabila mehrnrskan lehenya da mmegakkur kepalal'ast

Ba'iinn muhthi'un,artinya unta yang lunrs lehernya. .7{ htha'afii 'adwihi,

rtinFlqiulnin)'a

Firman Allah swr, ;'; i'; tSri 't ir'<rt Jtii "orong'

oraag lrafir berkata, 'fni adalah hari yang berat'-" Maksudqta adalatl

hsi kimat, kra kesrsahan ymg mereka dryatkm"

ItmanAlleh:

'.e'iitit# Ut s 6l* | ;K cj ?'tt'j olk t
,6:;t +".;fi?.# @1"t'i3 +;t; jl xS6 ii €)
fr ;l W {ut,ffi 6* ;fi\rt,s# @ # {4
t*\c7 @ fro {;i vs ;)o'^i;t@ ii

@ fY,y',,!.'t r, q;?i tass @'F'ot{ o!.11';

u |b i Nst,fii grq u4 @ lks rrt'*bfuK
@f.31

usebelum merek4 telah mendustakan (pula) kaum Nuh maka

mereka mendastahan hamba Kami (Nuh) dan mengatalcan,

'Dia seorang gito dan dia sudah pernah diberi ancamon '

56 t Lb As h- S hihhah (3 I 1307).



Maka dfu mengodu lecpodt Tuhannya: bahwasanya aku ini
adalah orang yang dile.alahlun, oleh sebab iu tolonglnh (aku).

Malea Kami bukakan pintu-pktu langit dengan (menurunlean)

airyang tercurah Dun Kamiiadikan bumi memancarkan mata

air-mata air mulu bertemulah air-air itu untuk satu urusan

yang sungguh telah ditetoplwtt Dan Kami angkut Nuh ke atas

(bahtera) yang terbud dari papan dan paku, yang berlayar

dengan pemeliharaan Kumi sebagai bolason bagi orang-orong

yang diingkari (Nuh). Don sesangguhnya tel.ah Komi iadikan
kapal ita sebagai pelajaran, mulco adakoh orang yang mau

mengambil pelajaran? Maleo olanglcth dahsyotnya adzab-Ku

dan ancaman-q.ncan an-Ku Dan sesungguhnyatelah Kami
mudahkanAl Qur'an untuhpelajaru, mfu adnlcoh orang

yang mengambil pelajaran?.'(Qs. Al Qamar $af 9-17)

Firman Allah SwT, 9; ?i' '&t Uk "sebelum mereka,

telah men&tstalan (pula) kmm Mrt. "Allah SWT menyebutkan sejumlah

kejadie uxnat-und terrdahulu untrk m€n€nangkm danmengfibur Rasulullah

SAW.'r{)ii " Sebelum mereka, " maksudnya adalah sebelum umat kamu.

63* \;K "Maka merckn mendustakan hamba Kani. "YalcniNuhAs.

Az-Zamaldtsyari berkata,s62 'Tika kamu bertany4 'Apa makna

firmar-Np, | ;s|setelah firmar-Np, ;15if 'nnr menjawab,'Malcranyq

mereka mendustakan, maka mereka mendustakan hamba Kami. Artinla,

mereka mendustakannya dengan pendustaan setelah pendustaan. Setiap kali

sahr masa pendusta dari mqeka berlalu maka diikuti oleh satu masa pendusta

lainnp- Atau matrnaqa; kaum Nuh mendustakan pada rasul, maka mereka

562 Lfi,. Al Kasysyaf (41 4445).



mendstakm hanba Kmi. ertirlA maralola merrd<amendu$akan pra rasul

dan mengingkari ke,lrabian, mereka pun m€,lrdustal€n Nuh, karena Nuh

termasuk di antara pra taslil'."

Firman Allah SWT, n# i5163 "Dan mercka mengatakan,

'Dia seoranggzla 'makzudny4 huwa majnuun, '-83;l't 'Dan dia sudah

pemah diW orurnan' ." I\daksudn5m, telah diberi mcmau kaenamengalru

s$agai nabl dengro celaar drn acrnm perrbunutrar Ada 1mg mengatakan

bahwa Dia berfirman ; 16, yabidengan bentuk mai hul,lor€na kata ini

terletakdiawal ayat.

Firman Allah SWT, iiS 636 "Maka dia mengadu kepada

firtanryn. " Maksrdrgla, ketika itu NuhAS mendoakm celaka atas mereka

Dia berkata, +-fr ;f "Bahwasanya aht ini adalah orang yang

dikalat*fit " Makzudn5a, mereka mengalahkanktr dengm pernbengkengan

mereka J€.' -lt "Oleh sebab itu tolonglah (alat). " Maksu&rya, fa intashir

lu.

Ada yang mengatakan bahwa para nabi tidak pernah me,lrdoakan

kebinasaan atas kaum mereka kocuali dengan i zin Allatr' Aza wa Jalla -

FirmanAllah SwT, ,t:lfl ,2";J ,Uii "Maka Kami bukakan

pinn-pinn langit. " Maksudrqna, maka Ikni ped<emanl<m permohonannya

dan Ikni memeririlatrlcarn5armtrk membuat @a1, lalu Kmti bukakm pintu-

pintu langit. # ;b "Dengan (menurunkan) air yang tercttrah."

tvtatsrOnya, baryrak. Demikian yang dikafiakan ol€h As-Suddi.

Adajugapng m€ngatakmbahwamaksu&rya adalah ertuang lagi

me,rrancar. Al Hamar arnnyaash-shabbu. Qad hamara al'maa'uwa ad'

dam'u yahmint hamran(sunggft tercurah air dan air mata). Hamara jaga

berarti ryabita banyak bicara dan cepat dalam berbicaru Hamara lahu min

maalihi, artiqra meinberikan harta

IbnuAbbas RAberkata'Maka IGmi bukakan pintu-pintu langit

t-"" j



dengian (menunmkm) air yag terurah tanpa awan selanra ryat puluh hri
tapahenti."

Ibnu Amir dan Ya'qub membacafa fattaftnaa, yalsri dengan

tasydid.s63 Sementara lainnya me,mbaca ii*ii, tanp atasydid.

Ada lag fang m€ngatakmbahwaDiamembukapintu-pintu langit

ymg t€rtrtrrry dm mehuskarjalm-jalm)E Adajugaymgm€ngatal nbahwa

maksudnya adalah Dia membuka alirmnp pkni alirm langit dan darirya

langit dibuka dengar menunrnkm airyq t€rcrralr. Dernftiar 1ag dikatakm

olehAliRA

Finnan Allah SW'T, €* ;;i$ 6;q "Dan Kami jadikan

bumi mernancarlun mata air+nata ain " LJbaid bin Umair berkata, "Allah
SWT mewahpkan kepada bumi untuk mengeluarkan aimya Maka bumi

ptm memancarkanmata air-mda airAdasaturnAa airymgterlmbat, maka

Dia pun mwka dan Diajadikm aiqratemasap&it sryai hri kiamat."

FirmanAtlah SWT, fi:Ji j;I6 "Maka bertenutah air-air itu. "
Maksudnp, air langit dan airbumi .'t;3 33 if * "(Jntuk satu utasan

yang sungguh telah ditetapkan. " Maksudnya, atas ukuran yang masing-

masing tidak al<an l€bih dari ril<rrrmla De,rnikim 1mg diceritakan oleh lb,nu

Qutaibah. Artiq,a air langit dan air hrmi adalah sama

Ada yang me,ngatakan bahwa ;fi Uermatna qudhiya 'alaihim

(diputuskan atas mereka). Qatadah b€*ata, 'Ditetekan bagi mereka apabila

mereka kafir, bahwamereka akan te,nggelam."

Muhammad bin Ka'ab berkatq'Makanan sebelum jasad dan

ketetryan sebelumbala" Ialu diame,nrbaca firmmAllah SWT ini. Diajuga

berkata, "{t;li ,Jtti Al lltiqaa' (pertemuan) hanya terjadi pada dua atau

n' 
Qira 'ai ini adalah qira'ah yalrg mutawarlr sebagaimana yang terrnaktub dalam

Taqrib An-Nasyr,h. I 1 0.
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lebih. Ungkapan dalam a),at ini adalah be,lrar, l<ar€na 3t1ii bisajamalc dan

bisatmgal"

Ada lagi yargmengekmbatnral@€nakailoke&m5raUert<urnfut

maka keduanya morjadi sdu air.

Se,mentara itu Al Jahdari merrbaca cfii3f ,jffit (fal taqal

ma'aani).ss Sedangkan Hasan me,lnbaca Oli lJi ,jffi (fal taqal

mawaani).tr Kedua q ira'ahini menyalahi 4a ymg telah tertglis di dalant

mushhaf. Meimrnrt Al Qusyairi, dalaut salah satu mushhaf tertulis;

oti rjf _jfr (fol taqal mawaani). ad adalah bahasa Thay.Ada yang

meogatakm bahya air lmgit inr dingrn seperti es dan airbumi itr pams seperti

airndidflo"

Firman Allatt Sw'T, fSS $t e$ :Y ";i;i 
"Dan Kami

anghtt Nuh kc atas (bahtera) yang terbut dari paPan- " Mdcsudnya, di

atas k4al yang terbuat dari papan, i*t "Don Paht." Qatadah berkata,

'Yal<rri al masaon r (paku) >'ang dengrorrya pryan-papm kryal dipasang'"

kri jrAa dikdakm olehAl Qurazni" Ibnu Zaid dan Ibnu ftrbair. Seperti ini juga

png diriwalatkan olehAl Walibi dri IbnuAbbas RA.

Hasan, Syahr bin Hausyab dan Ikrimah berkata, * 
iSS

bagran depan kapat yng de,lrganryra ombak diterjang. Dinamakan i'"t,
karenabagianitrpngmenajugaixAd-Dasrafinyaaddaf 'uwaalmalrhnt

(menerjang air dan melaut).- Diriwayatkan olehAl Aufa, dari IbnuAbbas

R.! dia berkata, " Ad-Dasr artinyabagian depan kapal."

Laits berkata *Ad'Disaar artinya tali dari serat untuk mengikat

papan-papan kryal." Dalam Ash'Shihhah,56 ad'disaar adalah bentuk

n Qira' ah ini tidah mutawatir.
56 Qira' ah ini tid* munwatir.
56 Lih. A s h- Shihhah (U 657 ).
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tl.;rrrygal ad-enw 1mg atinya adalah tali-tali pengikat papan-papan kapal.

Ada juga png me,ngatakan bahwa itu adalah al masaamrrr (paku-paku).

Allah SwT berfirman, i*t {fi y$ Uo "Ke atas (bahtera) yang

terbuat dari papan dan paht" Dttsur jugt sama seperti 'usur dan 'usr.

Ad-Dasrarlimyaadiaf 'u.

Ibnu Abbas bertata tentmg ikan paus, 'Dia adalah sesuatu yang

didorong oleh lautan." Dasarahubi ar-ntmii (ditolak dengan tombak).

Raj ulun mids u (aki-laki pemolak).

Firman Allah SWT, ltt#\ G} "Yong berlayar dengan

pemeliharaan Kami. " Maksudnla, dengan pe,meliharaan dari Kami. Ada

juga yangmengatakanbahwamalcnrdqra adalah d€nganperintah IGmi. Ada

lagi png mengatakarbahwamalsudn5a adalahdenganpenjagaan dari IGmi

dan pe,ngawalan. Hal ini telah dijelaskan dalam surah Huud.567 Contoh lain,

perkataan seseorang kepada orang ymg ditinggalkan , 'ainullaah 'alaila.

Artinp, penjagaan dan pengawalm-Nya

Ada lagi )mg mengatalrm bahwamaksudqra adalah dengm wahyt

Kami. Ada lagi 1mg mengatakan bahwa maksudqra "daltr dengro mata air-

mata air )rang m€mancar dari bumi. Ada lagi yang mengatakan batrwa

maksudnya adalah dengan mata para kekasih Kami dari malaikat yang

ditugaskan untuk menjaganya. Seluruh apa )ang diciptakanAllah dapat

disandarkankepadaqa-

Ada lagi ymgmengdakmbahuamalsdn5aadalahberlaladengro

membawa para kekasih Kani. Sehagaimana dalam sebuah riwayat maridha

'ainun min 'tqruuninaafo lam ta'udhu (salcit salah satu kekasih l(arni,

nanun kanu tidak menjengulrrya).

567 Lih. Tafsir ayat 37 dari surah Hwd"
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FirmanAllahsWT, g Ag nl ffi "sebagaibalasanbagi

orang yotg diingkoi (Nuh). " Maksudnla, Kami jadikm itu sebagai pahala

dan balasan bagi Nuh atas kesabarannya menghadapi gangguan kaurnnya-

Dialah ymg diingked itu Dengan dernikiaru htrnrf /az p"d" d edralah tan

maf 'ul lahu. Ada yang mengatakan batrw a SS afinyaiufuida(diingkari).

Maka gr (zraz) makzudnya adalah NuhAS.

Adajuga yang me,ngatakan bahwa o, Qnan) lfimaksudqra adatah

Allah SWT dan al Jazna' malmanya adlalah al' iqaab (sl<san). Ivlaksudry4

sebagai siksaan bagi kekuftrran mereka kepadaAllah SWT.

Yazid bin Ruman, Qatadah, Mujatrid dan Humaid membaca

f itt ol {6+,'Jahidengan huruf kaf dlrr,tu;rruf fa' berhatak at fathah -

mUqa tengrlmmenpakansilsaanbagiormg ngkafirkepadaAllatt

swr.

Tidak adaymg selmr* dari tenggelam selain'Uj bin'Unt4, padabal

air sudah sampai ke batas lehernya. Sebab keselarnatannya adalah ketika

Nuh me,mbutuhkan kayu Saj untuk membuat kapal dan dia tidak dapat

merrbawanla,'Uj yang me,rnbawakan kayr itu kepadarya dari Syam. Maka

Allah pun memberikan ganjaran kepadanya karena hal itu dan

menplamatkznnya dari tenggelam.

FirmanAllah SWT,'^rt; 16:; ii'e "Dan sesungguhnya telah

Kami jadilcan kapal itu sebagai pelajaran. " Maksudnya, perbuatan ini

s$agai pelajara. Adajuga ng mengatakm bahwamaksudnya adalah kapal.

Allah SWT menjadikanrryra sebagai tanda atat pela5'aran bagi orang yang hidtp

setelatr Nub, hingga merel<a tidak mendustakanpara rasul.

Qatadah berkata" "Allatr SWT menetapkannya di Baqirda, masih

termasuk wilayah Jaziratr sebagai pelajaran dan tanda kebenaran, hingga

orang-orang p€rtama umat ini dapat melihatnya. Kerrudiaru berapa banyak

kapal yang ada setelatr kapal NutI. latq kapal Nuh ini menjadi abu."

Surah Al Qamara {t,



FirmanAllah SWT, ft n'rfi -ltoko adakah orang yang

mau mengambil petajaran? " # ** mutta 'izh Hraa'y'(orang png
menganrbil nase,hat lagi takut). Asahya dalah mdztakir, pola nufia' il dmi

adzizila. Kare,lra sulit diucpkan maka hurufra ' diganti menjadi hurufda/

karena sqsrni dengan hunrfdzal, lalu hunrfdzal diidghmkan padatn:riult dal.

Firman Allah SWf, 7'.133 d'iL 6t( 3K "Maka alanglcah

dahsyatnya adzab-Ku dan (mcomttn4rncanut-Ku. " Maksudnya, indzaarii

(peringatan-Ku). Al Farra' berkat4 "Al indzaar dan an-nudzur adalatr

masdar." Ada juga yang me,ngatakm bahw a 2ii3adalahjarnak dari nadziir.

Nadziirbermalsnindzaar,sepertinakiirbemtalnainkaar.

Firman Allah swr, fw ctt,fti 6 ifi "Dan

sesungguhnya telah Kami mudahlcan Al Qur'an untuk pelajaran."
Maksudrya, IGmi mudalrlean Al Qrn'ar unfirk dihafal dan Karni balrhr orang

yang ingin menghafalnya dengan ke,mudahan. MalG, siapa png ingin
mengfuafalnp, niscaya dia akan drbmfir-

Bolehjugamaknaqra: Sungguh Ikmi telah menyirykarAl Qrn'an
untuk pelajaran. Maloa ini dianrbil dari yassara naaqatahu lis safar,apabila

telalr dibnat tempat barang padanp, dan yassarafarasahu lil ghanvi,apabila

kuda itu telah diberi pelana dan dib€ri tati kekang.

Sa'id bin Jubairberkat4 '"Tidak ada satu kitabpun di antara kitab-

kitab Allah yang dibaca seluruhnp secara lahir (secara hafalan) kecuali Al
Qur'an." Selainqra berkata, 'lniprur tidak terjadi bagi Bani Isra'il. Tidaklatl

merd<a mernbaca Tlunat kecuali de,ngm caa melihtrp, kecuali Musa, Hmlr,
Yusya' bin Nun dan Uzair, se,lnogaAllah bershalawat kepada mereka Oleh

lcr€na itu, Bani Isa'il tertipu dengm s$ab Uzalr, lmralzdia dryat menuliskan

Taurat untuk mereka secara hafala& ketika Taurat terbakar. Hal ini telatr

dipapadcan dalam surah At-Taubatlffi

56t Lih. Tafsir surahAt-Taubah ayat 30.
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S€m€ntaraAllah SWT mmudatrkan atas unat ini untuk me,ngffial

kitab-Nya agar mereka dapat menjadikan isinya sebagai pelajaran.

Maksudnp, me,ngauralkannya hingga me,lryatu pada diri mereka sepcrti

s*uahssunm.

FirmanAllah SWT, ffr u'rlii -Moko adakah orang yang

menganbil pelajaran? " maksrdnya, pe,lnbaca yang membacanya. Abu

BakrAl Wrraq dm lbnu Syaudzab be,kat4 "Adalsh Gag lrang mencui

k*aikm dm ilmu, maka niscal,a dia et<nr dibantu?'

IGta ini diulang beber4a kali dalam surah ini sebagai peringatan

danarudipahmi.

Adaymg mengaiakanbahwa sesungguhrrya dalam surah ini, Allah

SWT me,nceritakan kepada umat ini kisah umat-umat terdahulu dan kisatr

para rasu[ pertakuan umat-umat tersebut terhadap para rasul dan akibat atau

akhir pertra mereka dan perkara para rasul. Setiap kisatr dan berita

merupakan peringatan bagi orang png mendengarkan, seandainya dia

me,lrj adikarrnya sef agai pelqi ara.

Sebab setiry kali selesai meryrebutkan satu kisalr, diulang ayat ini,

jugafirman-Nya: ft n'J<i,k r^ hal adalahkatapertanyaanyang

dapat menarik pemahaman mereka png tersusun di dalam diri mereka dan

menjadikmya sebagai bantalran atas mereka- Maka hruf lam dzri lnladalatl

lil isti' raadh (nntuk pe,rnaparan) dan hunrf i a' adalah lil is tiWtaaj (;rfi*-
pengBhrrm).

F"l Surah Al Qamar



FhmanAllah:

4 *,tnifit @ t?s d3L AtuKie u.k
y't#l -i( o6 U @ ftJ "C 4 c fu;

'ot,fr tir& -ury@;X; 4'i; t tfuK @ *
@f.uu,,1trIU

uKaum Ad pun telah mendustakan (pula). Moka alangkah
dahsyafrrya dzob-Ku dan ancantananaaman-Ku.

Sesungguhnya Kami telth menghembuskan hcpada mereka

angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus-

menerus, yang menggelimpanghan manusia sealwn-ahan

merekt pokok kurma yang tambang. Makq baapaleah

dahsyatnya adzab-Ku dan ancam an-ancoman-Ku D an

sesunggahnya telah Kami madahkan Al Qur' an untuk
pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajoran?."

(Qs. AI Qamar lsal fi-22)

Firman Allah SWT, '16 U.k "Kaum Ad pun telah

men&tstalran (pttla)." Me,reka adalatr kaum HudA S. lfrS d':l lt{,iSi
"Malra alangkah dahsyatnya adzab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. "
Dalam snrah ff, /t terrdryat di enam tempat, tanpa hurufya 'dalam semua

mushhaf. Ya'qub membacanya dengan hurufya'pada dua keadaan5@

(maksudqa pada waktu wqaf ataru washal [tidak waqafJ -Wu),seme,lrtara

w Qira'ah ini adalah qira'ahyaagmutawdfirsebagaimenn yang tazraktub dalam
Tbqib An-Na,syr,h- 177 .



Wrasyhaqra membacanya dengm hunrflz' pada waktu wastral" tidak pada

waktu waqaf.5m Sedangkan lainrya, tanpa hurufyc 'pada dua keadaan.

Tidak ada silang pe,ndapat teirtang tidak adanya hurufya'pada

frm&I.t5r4 3:ffr f tli Amn *ft*,.padafirmm-].Iy'q ii. Sua-gk-
hurufya'p.d" g:lf pertama, ditetrykan pada dua keadaan oleh Ibnu

Muhai$nu Ya'qub, Humaid danAl Bazzltr semerfra Wrasy dmAbuArr

traqra menetrykannya pada keadaan washal5z dan ahli qira'ah lafumya

meniadakmryra pada dua keadam.

Adryun humfya' p.d^ g3fi kedu4 ditetrykan oleh Ya'qub, Ibnu

Muhaishin dan Ibnu Katsir pada dua ke adaaln,sB seme,lrtara Abu Amr dan

Nafi ' hanlra menetapkannlxa pada waktu washal.sTa Sdangkan ahli qira' ah

lainryra meniadakanrya pada dua keadaan

Firman Allah SwT, h;47;'wJ ;iil "sesungguhnya

Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat

lcancmg."Maksudn;4, smgatdingr Demikim ngdikatakanolehQafadatt

dan Adh-Dhahhak. Adajuga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah

keras suaranlra. Hal ini telah dipaparkan dalam strrah Fushshilat.sTs

FirmanAllah SWT, F ,* +i i "Pada hari nahas yang

ten$-menen$. " Maksudnl,a, pada hari yang tidakbagus menurut mereka.

sto Qira'ah ini adalah qira'ahyatgmutawafiisebagaimana yang temaktub dalam

Taqrib An-Nasyr, h- 17 7 .

s7t Qira'ah ini adalah qira'ahyanEmutawafiisebagaimana yang terrnaktub dalam

Al lqna'(21777) d^t Taqrib An-Nasyr,h. 177 .
sn Qira'ci ini adalah qira'ahyatgmutawafir sebagaimana yang terrnaktub dalam

Al lqna' (21777) dil Taqrib An-Nasyr,h. 17 7 .

s73 Qira'ai ini adalah qira'ahyangmutawafir sebagaimana yang termaktub dalam

Al lqna' (21777) d^t Taqrib An-Nasyr,h. l7 7 .

stt Qira'ah ini adalah qira'ah yatgmutawarti sebagaimara yang termaktub dalam

Al lqna' (21777) d^a Taqib An-Nasyr,h. 177 .
575 Lih. Tafsir surah Fushshilat ayat 16.

Surah A[ Qamar7tt



Ibnu Abbas RAbeftat4'Makzu&rp, pada hari yang mereka anggry tidak
bagus." Me,nunrt Az-z4iaj: Adalang mengatakaq yaitu pada hari Rabu.
Menurut IbnuAbbas RA: yaitu hari Rabu teraktrirdalam s.atubulan png
binasa anak keil dan orang deryasa dari memeka

IIarunAI lf war moba nohb, yatsidengm huruf&a .bertalakd

kasrah.ffi Halini telah dipapakan dalam surah F,slrshilal pada penjelasan
firmanAllalrSWf, pd ;6 A,Dalam bebaapa hariyang sial,,$n
dan pada penjelasan firmanAllatr SWT, # i 1i A 

,pada 
hari

nahas yang tqls-merren$.'m }vlaksudnya, senantiasa mereka anggry tidak
bagus dengan kenatrasannp dan senantiasa adzab atas mereka pada hari itu
sarpai binasaAdajugalangm€agatalmbatnuamalcsr&ryaadalafr 

senartiasa
dengan mereka sampai ne,raka Jatranam.

Adh-Dhahhak be'oat4'?ahit atas mereka" Begitu juga yang
diceritakan olehAl Kisa'i, barrwa suatu kaum berkara .Kata 

tI dari ar
miraarah- Dikatakaq murra a:ry-syai'uwa amana, maksudn)a adalatr ia
seperti sesuatu png patrit png tidak disukai. Diajrrga 6srtrman pada ayat
selanjutnya, ilb:i1 -Maka rasakanrah. " Sudah dimaklumi batrwa yang
dirasakan itu terkadang rasanya pahit.

Ada lagi )'ang mexrgatakan bahwa kata ;*I dari minah ya,,g
berrnala, d/ wvwah (k.nt). I\rlaksu&D.q pada hri natras yang tenrs-me,nerus
lagi pasti tidak bagusnp, seperti sesuatu yang kuar diikat dan tidak dapat
dilepaskan

Jika ada png berkata, "Jika hari Rabu adalah hri narras )oqg terus-
me,nerug maka bagaimana bisa doa dikabulkan pada hai itu? Diriwalatkan

576 Qira' ah ini tidzk mutawatir -
5n (Qs. Fushshilat [al ]: 16).
5a (Qs. At Qamr t5al: l9).
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bahnra Nabi SAW memdapatlcan paryabulm doa pada hari itu, tepatn)ra pada

walfir antraZuhur danAsar. Hadits Jabir tentang hal ini telah dipaparkan

dalenr suahAl Baqarah.sr"

Jawab: -Wallaahu a'lam- Apayang diriwayatkan oleh Masnrq,

dari Nabi SAW batrwa beliau bersabda, "Jibril menemuiht, lalu dia

berkata,'Sesurgguhnya Allah memerintahkanmu untuk memutuskan

perkara dengan adanya sunpah bersama saksi. Dia juga berfirman

balwa hoi Rabu adalah hari nahas yong terus-menerlts' .'8w

Sudah dimaklumi bahwaAllah SWT tidak bermaksud dengan

firman-Nya inl bahwa hari itu nahas bagi orang-orang sbalih. Akan tetapi

maksudnya adalah natras bagi orang-orarrg fasik dan orang-orang )Nang

melakukm kerusakm, sebagaimana maksud hari-hri nahas 1ang tersebut di

dalamAl Qur'an- Nahas bagi orang-orang kafir dari kaumAd, bukan bagi

nabi merreka den orang-orang yang beriman kepada nabi di antara mereka.

Jika dernikiaU munglin saja ormg zhalim dib€ri terxpo sej ak awal

hari Rabu sryai tergelincirmatahari. Apabila siang telah berlalu dan tidak

terjadi aryrx, hmya doa orang png dizhalimi 1ag dikabulkm maka hari itu

adalah hri nahas bagi ormg zhalim.

DoaNabi SAW sendiri adalah doabeliau untuk kecelakaan oftmg-

orang kafir dan perkataan Jabir dalam hadits yang diriwayatkanny4' ndak

tuntn kepdanya perlara yang besar,' dan seterusnya adalah isyarat akan

hal ini. Wallaahr a' lam.

Firman Allah SWT, Agi 'gi "Yong menggelimpangkan

manusia. " IJngkqlan ini berada pada posisi sifat bagi angn. Makzudqa,

57e Lih- T88fo srrahAl Baqarah ayat 186.
5tolladitsyangsemakna dengan ini diriwayatkanolehAlAlusidalanRuh Al Ma'ani

(8/278) dan dia menganggap hadits ni dha' if.



menerb"n*m merdodai @dmereka- Adajtrgaya€mengatakm bahura

maksudnya adalah meneftmgf,amereka seperti tercabutryapohon kurma
daritmpatnya

Mujahid bedrata, "Angin ihr meneftangkan mereka dari taarL lalu
mele,ryarkan moeka dengmkqah lebih dahulujattrh ke tmah hingga leher

mereka putus dan kepalamerdotcrpisah dfii tubuh.',

Ada lagi )angm@gatakaobahwamaksudnya adalah angin itu
menerbanglan mmusiadai rumah-rumah mereka Muhammad bin Ka'ab,
dari ayahnya, dia berkatq "Rasulullah SAW bersabda, ,Angin itu
mengeluarlran marutsia dari fubur-htbur meteka, .',

Ada lagi ymgmengelmbahuamerekam€nggali b€b€rrya lubang
lalu mereka ausuk [s dalrmn],a. lvlak4 angin itr mengeluarkan mereka dari
lubangJubang itudanmmbinasakanmerek4 dm'' gfltatr lubangJubang

itu seperti teurpat-tempatpohon kurma png telah mati dan dicabut. Hanya
Itrbang-lubang 1ang t€,nsisa di tqat itu.

Ada png maiwalaflm bahwa hrjuh ormg dri karm Ad menggali
beberapa lubang dan merd<aberada di dalamnyauntukmengfuindari terjmgr"
argin

Ibnu Istrak berkata 'lktika angin bertfup kencang tujuh orang dri
kaum Ad. Enam orang di antara mereka disebutkan namanya kepada kami.
Enam orang rngpaling kuat dan paling besar dari kaum Ad itu ialahAmm
bin Hulli, Harits bin Syidad, Hilqam, dua anak riqn dan Khaljan bin Sa,ad.

Mereka memasukkan kaum me,reka ke sebuah celatr di antara dua gunmg-
Kerrudian mereka berbaris di pintu masuk celah ifu unfuk menahan angin

demi melindurgi karn merrdra ymg ada di dalam celah tersebut Angin itrprm
menerbangkan dan menghempashan mereka ke tanah satu per safu. Ketika
itu, seorang perempuan dari kaunAd berkata

Masa telah membinasakan Amr bin * Hulli dan Haniyat

ITafsir at Qurthubi I



Kenudian Harits dan HiQam yang berada di pintu celah antara dua

grnung

Dan orang yang membendung tiupan angin pada muta-muta penuh

bencandt

Me,nurutAth-Thabari,5t2 dalasr firmanAllah SWT ini ada frang

dihilangkan. Maknanya, # F'it+;l'fr?. 
'#'€$1'gi <y*s

merrggelirnfrgken rnmusia dm meninggalkm merdra seperti pohon hrmra

yang tumbang). Hunrf kafkrad^pada posisinashab dengan sebab kata

yag dihi lardr-t t€rs€but

Menunrt Az -bjiaj,huruf ealberada pada posisi nashab sebagai

hat. Mabanya: f SUV '4;€li'gi {^"oegelimpangkan
rnmusia{al keadam merekrmirip dengan pohon kurrna 1ang tumtbang).

Adajuga yarg m€r€atakm bahwa perrycn paan itu rmtuk hrbarg-lubang png

mereka berada di dalmnya

Al A'jaaz adalah bentuk jamak dari 'ajrn,yang artinya bagran

belakang sesuatu. IGumAd terte,nal dengan postur tubuh yang tinggi. Oleh

karena itu mereka disertrpakm de,ngan pohon kurma png turnbang.

Firrnan Allah swT, # f ')qii ,pokok kurma yang

tumbang. " Iafal an-nailt dfri bentuk j amak png bisa dimggap mudzaklur

darmu'annats. Al Mtnqa'ir tfrnyayang tercabut dari dasamya. Qa'artu
asy-syaj arata qa'ran artirya aku cabut dari dasarnya maka tercabut ia dan

berh$anglah tempafrryra-

Al Kisa'i berkatu Qa'artu al bi'ra, utlrryaaku tunur hingga sampai

ke dasarnp- Juga bermakna wadah air yang isinya diminuur hingga sampai

habis. Aq' aru al bi' ra artirya aku menjadikanryra berlubang.

str Lih Jomi' Al Bayan (27 158).
sa Lrh. Jami' Al Bayan (27 159).



Abu Bakar binAlAnbili b€drat4 "AI Mubarrad pernatr ditanya di
hadapan Isma'ilAl Qadhi terrtnrg seribu masalah. Di antara masalatr yang

ditaqakan adalah sdagai b€rilot

Adalagb€rtmJ,akQadrrl4 "Apaperbedaan alrtara firmanAllah

SVTI, ii*e U e:ll: 'Mt (ulah Kami rundutrlcan) untuk Sulaiman

angin yang sangat kencang tiupannya,st3 dan firman Allah SWT,

i;*A iy 4:+ Morglahogbtfudai,ssldmpqbedaanantarafiman

Allah SWf, y^lLP 3l;;t 'Sqkan-akan merepa tunggukunggul
pohon larma yang telah kasong Qapuk),"n dan firman Allah SW'T,

# f 3q;i 'seakan-akan mereka pokok kurma yang
tumbang'saa7"

Dameqiawab,'Sdi4pkeli kalim menrlapark*rrlotasqerti ini maka

jika kamu maq kamu dryat me,ngernbalikann)na kepada lafazh sebagai

mudzalclcar atau kepada makna sebagai mu' annats."

Ada yang mengatakm bahwa makra an-nakhl dn an-nakhiil
adalah sam4 dapat dian g8e[, na&nl*ar dan mu' annats, sebagaimana yang

telahkami sebutkm-

Finnan Allah SWT, 'or,fr gA u:S @ #S ,j'b 1)t{ dK
f! n'J$ j}ll "Maka betapakah dahsyatnya adzab-Ku dan

ancaman-ancaman-Ku. Dan saungguhnya telah Kami mudahlcan Al
Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil
pelaj aran? " Hal ini telah dijehdrrn sebehrnnya.

583 (Qs.AlArbiyaa' [21]: Sl).
5s(Qs.Yurmus $g:n)-
5t5 (Qs. Al Haaqqah [69]:7).
5s (Qs. Al Qamar [5a]: 20).



('fi1!4 (+"0 L, tA iiui@;tg s* u.k
+,k i 7t q :y $" hfi 'df @ # f:, d

trIrmrnAlhh:

@}!T+ri'5i ; fii, al* @1rl
oKaum Tsanud pan teloh mendustohsn anaomanancoman

(itu). Mako mereha berhato, 'Bagaimana ffia sfun mengikuti

saja seorang manusia (biasa) di antara Hta? Sesungguhnyo

knl.tu ffia begitu benar-benar berada dolam kcadaan sesat

dan gilo. Apaleah wahyu itu diturunlean kepadanya di antsra

kito? Sebenarnya dia adalah seorong yong amat pendusta lagi
sombong.' Kelah merekn ahan mengetahui siapaluh yang

sebenarnya omat pendasta lagi sombong."

(Qs.Al Qamar lillzZ}AA

FirmanAllahswT, )';'Ji+ r* Uk "Kautn Ramudpun telah

mendus takant ancoman-ancamon (itu). " Merel<aadalatr kaum Nabi Shatih

AS yag mendustakan para rasul dan nabi meneka, atau mendustakan tanda-

tanda ymg menpakan peringatm atar ancaman.

FirmanAllah swr, i.,$ 6q5 t, t;rt ltii "tr,takamereka

berkata, 'Bagaimana kita akan mengilatti saja seorang marutsia (biasa)

di antara kita? "'dan meninggalkan kelompok. Abul Asy,hab, Ibnu As-

Samaiqa' rlanAbu SammalAlAdawi membaca r4 A basyarun),Fmi

de,ngan rafa'.sn '.ry5 
@aafuidun) j:uga dengan rafa', karena sebagai

stz Qira' ah ini tidak mutawatir.
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mubtada' dan lfiabarnya adalah 4 Se,mentara ahli qira'afr lainnya

membaca dengan nashab. Makranya: a nattabi'u basyaran minna

waahidan nattabi'uhu (ryakah kita mengilaili seorang manusia biasa dari

hta)

Abu Sarrmal juga mernb n H (a basyantn), dengan rafa' darr

bS fi (minna waaf;idan), de,ngan nashab. Dirafakan a basyarun

dengan adatyaf ilterserrbrmyi )rang ditunjulftan oleh a'ulqiya. Seakan-

akan dia berkatq *Ayanba'u baqnrun minnaa(apakah seseorang dari kita

dapat me,mberitahukan). Sdangkm firman-Np, tlaT 5boleh sebagu foaal,

darJ dhamir pada q dan yang morasiabkaonya adal ah zharf. @erkiraan

maknanya) : a ynabb a' u basyartn lcaa' inun minna munfaridan (apakatr

seorang manusia png ada di antara kita -hat keadaanqa- sendirian) . Boleh

juga sebagai haal dai dhamir pada ir$, yabi mmfaridan, laa naas hira

lahu (sendrnan, tidak ada penolong bagnya).

FirmanAllah SWT, Fb i $lil "Soungguhnya kalau kita

begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat. " Yakni, jauh dari

kebenaran. rlT'5 "Dan gila.- Su'ur artinyajunuun(gla). Dari perkataan

Arab: naaqah mas'uurah,artinya karena saking semangatrla, seakan-akan

tunta itu gila- Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Abbas RA.

IbruAbbasRAjugaberkata*,4s-Su'urutinyaal'adzaab(adzab)."

hi juga dikatakan olehAl Farra'. Menurut Mujahi( artinya ba' dal fuaqqi

(setelah kebenaran). Menurut As-Suddi, afiinyafii if;raaq (ddam te6akar).

MennnrtAbu Ubaidrh,s8s su'tr adalahbe,ntukjmr ak dti sa'iir,png berarti

gobaran api. Unta grla pergr ke sana ke mari ketika dibakar dengan besi

pmas.

s Lfu" Maju Al Qur'an (2D41). Di sini discbutkansn'zr a&lah bcntuk janak dari
sa'iirah.
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lvlakna apt Sesungguhn),a kmi kalall begitu benar-benar berada

dalam kecelakam dm kepayahan ymg tenrs menetapi lorni.

FirmmAllahswr, t4 :y ;ft !)fi 'r1gif "Apot*hwahytitu

diturunkan kepadanya di antara kita?" Maksudnya, mendapatkan

keistimewam d€ngan dsalah di Makanm Tsmud! serrentara pada mereka

ada orang ymg l€bih baq/ak hatmya dm lebih baik keadaamya? ! hi adalatl

rmg!rymperhyam yang bermaknapengindffan.

FirmmAllah SwT, ';J +k i U. "sebenarnya dia adalah

seorang yang amat pendusta lagi sombong. " Maksudny4 tidak seperti

apa yangdiakuinya Dia hanya in8in diagrmgkan dan bersikap sombong

terhadap kita padahal dia tidak pmtas rmtuk itu.

Al Asyir artinya al mar@at-tajabbur an-nasyaari (sombong,

ang[nrh dan atdnD -Dayatakr,,farasn asyir, ryabrlatuda itu gagah dan aktif.

Ada juga yang me,ngatakan bahw a al asyir artinya b athir dar, al

asyararlinyaalbatltu(*mbrcrng).Seormgpeqrairberkata,

bi lubsil khazzi lammaa labistum * wa min qablu maa

tadnuna nan faufoal quraasse

(Kalian sombong de,ngan memakai beludru ketika kalian

6spakainya * padahal sebelumn5ra kalian bahkan tidak tahu siapa yang

menaklul&an kota-kota)

Terkadang dibrca asyira,yatni dengan harakat kas rah, ya'sy aru

asyaran,fa huwa agtinn dan aqtraanun. Qaumun asyaaraa, seperti

s alcraanun dan sukaaraa -

Ada lagi png me,ngatakm bahwa makna';1t adalahorang yang

menduduki ke&drkur ymg tidakpffisbagin),a Mal<rn ini dan malan yang

5te Bait syait ini terdapat dalam tafsirAl Itlawzrdi (51415).
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di atas tidaklah be,rbeda Ibnu Zaid danAMurrahm bin llmad b€rtatq
*Al-Asyir dalah orang png tidak pduli de,ngm rya ymg diakatakan "

Abu la'fo dmAbu Qlabah merrb rca aquono\yalod d€ngm hrnrf
syin berharakatfathai dan hunrf ra' bertasydid.sco Maknanya, asyerunaa

wa alrhbatsunaa Snlinl jahat dan paling hina dari ka'ri).

Firman Allah SWT, # t 14. "Kelak mereka akan

mengetahul'. " Maksudnyq mereka akan melihat adzab hari kiamat atau

pada waktu turunqra adzab kepada mereka di dunia lbnuAmir dm lImz.ah

membaca dengan hunrfra ', atas dasr pe,lrdryat bahwa fui adalah perkataan

ShalihAS kepadamereka-ser Sementra alth qira'ahlaimyamembaca dengan

hunrfya', atas dasar bahwa ini adalah pernberitahum dfiiAllah SWT kepada

ShalihAS tentang mereka Firman-Ny4 1,1! unhrk mendekatkan, seperti

kebiasaan orang dalam perkataan mereka untuk ungkapan akibat:

sesunggubnya setelah hari ini ada b€sok.

Firman Allah SwT, ;$ -)i<ft $ "siapakah yang
sebenarnya amat pendusta lagi sombong." Abu Qilabah mwbaca al
asyarru,yalmidenganhuruf slanWtarakalfathahdanhunrf ra'futa$did.
Abu Hatim berkata "Orang Arab harnpir tidak pqnah bqbi cua dagm al
asyarr dm al akhyarkecuali dalaur bait syair. Seperti perkataan Ru'bah:

Bilaalun lrhaintn naas wa ibnul akhyar (Bilal adalahmanusiapalingbaik

dan anak orang terbaik). Mereka hanya biasa mengarakan huwa lrtaint
qaumihi (dra orang terbaik di kaurnnya) atan huwa syuttotzcas (dia orang

terburuk di kalnryra). Allah' Aza wa Jalla berfimra C/ fi ;L'fL?
q4 "Kamu adalah umat yang terbaik yang dttihtrkan untuk

manusia.'*nAtlah ',4zawalallaUerfrman,6( 1i i # 3r;il5
5x Qira'ahinttidak mutawatir. Qira'ai ini disebutkanolehlb,mr'Alhiyahdahrnll

Muharar Al Wajb (l5RO7).
set Qira'ah dengan huruf ,a' (sata'lamuuna) ini mutowati scbag:aimna yang

termalrtub dalam lbqrib An-Nasyr,h- 177 daaAl lqna'(2|7fi.
rn 

1qs. Adi'Imaan [3]: I l0).
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"Maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek
kedudukannya."se3

Diriwayatkan dari Abu Haiwatr, dengan huruf syln berharakat

fathah dan tanpa tasydidpadahunrf ra'.ss Se,mentara diriwayatkan dari

Muj ahid dan Sa'id bin Jubair dengan hunrfryaz Warakat dlwnmah, begitu

juga dengan hunrf ra', tanpa tasydid.ses An-Nahhas berkata "Itu adalatr

makna ;Sf . Contohnya rajulun luadziT den hadzur."

FirmanAllah:

-ot"?t6,un,
,&,tniiil@ 

: i3; d'ib SrfuK @'fi A"6ij
il3i+S'^tZ,@

@,5uu',bfN.FfN
U

d.t

"Sesungguhnya Kami alcan mengirtnkan untu baina sebagai

cobaan bagi merelea" maka tunggulah (tindakan) mereka dan

bercabarlah. Dan beritakanlah kepada mereka bohwa

sesungguhnya air ita terbagi antara mereka (dengan unta
betina itu); tiap-fiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya

"'(Qs.Maryam[9]: 75).
se1 

Qira 'ah int tidak mutawatir . Qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu 'Athiyah dalam I /
Muharrar Al Wajiz (15 1307).

ses Qira'ah intidakmutawatir. Qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu 'Athiyah dalaml/
Muhanar Al Waj iz (l 5 I 307).

I

I
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giliran). Mska mereka memonggil kawannyar lalu kawonnya
menangkap (untaitu) dan membunuhnya Alangkah dahsyatnya

qdzab-Ku dan ancamanancaman-Ku. Sesangguhnya Kani
menimpakan alas merehs satu suarayang keras mengguntur,

malea jadilah mereka seperti rumput-rumpat kering (yang
dikampalkan oleh) yang punys kandang binatang. Dan
s esungguhnya tehh Komi madahkan Al Qur' an untuk
pelajaran, malca odokoh orangyong mau mengambil

pelajaran?." (Qs. AI Qaniar l54l:27-32)

FirmanAllah SWT, 'rr€li lLi 6l "sesungguhnya Kami akan

mengiimlcan unta betina. " I\,Iaksudn1a, mengelua*an unta betina dari anak

bnkit yang mereka pinta Diriwayatkan bahwa ShalihAS shalat dua raka' at

dan berdoa, maka terbelahlah batu png mereka hmjulq lalu keluarlah unta

betina lang sedang hamil sepuhfi bulan dan sehat"

Firman Allah SWT, .fl.,f. "sebagai cobaan bagi merelca.,,

Maksudnla, sebagai uj ian Im adalah maf ' ul lah.'ei\ " M aka twgulah
(indakan) merela. " Ma}sudny4 tunggulah apa yang akan me,rekaperbrur

7y;1 "Dan bersabarlah." Maksudnya, bersabarlah terhadap gangguan

mereka Asal hurufria' p Aa ry)i'radatatr hurufra'. klu, hurufrrc' din$atr

unfuk me,nyesuaikan dengan fuintf shad.

FirmanAllah SWT,'#3 " Dan beritakanlah kepada merel(a. "
Maksudnya, kabarkan kepada mereka. '# I1;\:n'oi "Bahwa

sesungguhnya air itu terbagi antara merelca (dengan unta betina itu)."
Maksudnya, antara kaum Tsamud dan unta betina itu. unta betina ifu satu

hari dan mereka satu hari. Sebagaimana firman Allah, ts c.A ri
f$1, i;- ,r. i "fa mempunyai giliran untuk mendapatkan airi dan

lamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang

Tafsir Al Qurthubi I 18?



tertentu.'s%

Ibnu Abbas RA berkata, "Pada hari giliran mereka untuk

mendapatkan air, untabetina itu tidak mendapatkan sedikitptrn air, namun

unta merrberikan mereka susu. Mereka pun berada dalam kenikmatan.

Apabilatiba gilirunrrtabainauntrkmend4afkrr aif untabetinaihrmerninum

semua air tznFa tersisa sedikitprm."

Diungkapkan dengan '#.,karena orangArab, apabila mereka

memberitahukan tentang manusia bersama binatang maka mereka

mengungkrykanrryra dengan rmgkryan manusia

Abu Zubair meriwayatkan dari Jabir RA, dia berkata,'I(etika ttrun

Al Hijr pada perang Rasulullatr SAW, Tabuk, beliau bersabda, 'Wahai

manusia, jangan kalian bertanya tentang ayat-ayat ini. Mereka adalah

lrnum Shalih yang meminta kepada nabi mereka agar Allah mengirimkan

seel<or unta betina kepada mereka. Allah pun mengirimkan unta betina

lrcpada mereka. Unta berita itu datang dari celah itu, lalu dia meminum

air merela pada hari gilirannya dan mereka dapat memerah susu darinya

(yang susunya dapat mereka minum-penj) seperti (sebanyak-penj) air

yang merelca minum pada hari bukan gilirannya.""eT

hilah malora firman Allah, 

"h 
!Fk4;C:ii:l;-ry5

'rri "Dan beritalcanlah trepada *Ja* bahwa sesungguhnya air itu

terbagi antara mereka (dengan unta betina ttu); tiapaiap giliran minum

dihadiri (oleh yang punya giliran).' tea

Asy-Syirb artiqra bagian air. Dalam sebuah ungkapan disebutkan

5$ (Qs. Asy-Sytt'araa' [26]: I 55).
5e7I{R Ahmad dalanAl Mwnad Q1926),Ibnu Katsir dalamAl Bidayah wa An-

Nihayah (5I ll), Al Mawardi dalam tafsirnya (51415).
5s (Qs.Al Qamr [5a]: 28).
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aakhinrhaa aqalluhaa syirban (yang terakhir adalah yang paling sedikit

mendapatkan bagran air). Asalnya digunakan untuk me,mberi minum unt4

karena png terkadmg saat png terakhir dat?n&teryat air telah kering.

** :.*!edatah dihrdiri orang yeE memiliki gilirrr. Artirya,

untabetinahadirpadahai gilirm),adan tidak hadirpadahai giliranmereka-

Dernikian yang dikatakan oleh Muqatil. Mujahid be*at4 "sesungguhnya

Tisanud menganbil airpadahfli bukm gilire'ntabetina lalumerrekaminum

dan mereka me,ngambil snr pada hri giliran unta betina Mereka memerah

suzumtabetinaitu

Firman Allah SwT, 'i+t;'ti3tsi "Maka merekn memanggil

kawannya. " Maksudnln4 mengajak unfukme,lryembelih rmtabetina itu.

a"6 "Lalu kawannya menangkap (unta itu)." Maksudnya,
menyembelihnya. 'j.3 "Dan membunuhnya-" Maksudnya, maka

terbunuhlah unta betina itu. Maloa J,LJJ adalatr melatarkan perbuatan.

Dari perkataan merek4' athautu artinya tanaatvaltu (aku mencapainya).

Muhammad bin Ishak berkat4 'Dia berse,mbunyi di balik sebuah

pohon dijalarpngbiasadilahri olehuntabetinainr, lafu diaakm

dengan sebuah anak panah. Dia me,lnbidik otot kaki unta itu, kemudian

menusuknya dengan pedang dan memotong urat hmit bagim belakangrya-

Unta betina itupm terjatuh sanbil mengehrarkan srara Dia langsung duduk

di atas penrt unta itg kemudian meryambethryra.

Ketika Shalih mendatangi mereka dan melihat rmta betina itu telatr

disembelih, diapunmenmgis dmbedd4'Kaliantelahmelmggrkehormatan

Allah maka bergembiralah dengan ad,ab Allah." Makna ungkapan ini telatr

dipaparkan dalam surahAl A raaf.5e IbnuAbbas RAberkata "Orang yang

me'lryenrbelihnl,iaberkulit merab, birq pirang, benrama Qudar bin Salif "

5ee Lih. Tafsir surahAlNraaf ayat77.
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FirmanAllah SwI, i+S'^r3 * o.J.Jnil "sesurguhrrva

Kami menimpalun atas mereka satu suara yang keras mengguntun"

Ymg dimal$udlem adalah suara JibrilAs. Hal ini telah dijelaskm dalam suratr

Huud.o Firman Atlah SWT selanjutny4 Ffi #116 "Maka

jadilah mercka seperti nnnput-ntmput kering (yang difumpulkan oleh)

yang punya kandang binatang." Hasaq Qatadatr dan Abul 'Aliyah

membacanya al mufutazhaa yakni de,lrgan httruf zha'.'' Yang mereka

maksudkan adalah al foazhiirah Qcatdary). Sementara lainnya membaca

dengan harakat kasrah, yangmaksudnya adalatr pemilik kmdang.

DaLam Ash- Shihhah,@ al muAazhir adalah orang png membuat

kandang dan dibaca N A< Siapa yang membacanya dengan

harakat kasrah,berarti dia menjadikannya sebagai faa'il dan siapa yang

membacanya dengan traraft.at fathah, berarfr, dia menj adikannya sebagai

maf'ul bii. Dikatakan bagr seseorang yang sedikit kebaikannya, innahu

lanakiclulfuazhiirah.

Abu Ubaid berkata'Menunrtkq dia menarnakan harta-hartanya

dengan foazhiirah,karena dia menyimpanqrra di sisinya dan menj aganya.

Polanya adalah fa' iilah, bermakna maf ' ul ah." Al Mahdawi : Siapa yang

memfatlralrkan hunrfzfta', yalari al mufotazlwrmaka kata itu adalah mashdar

dan malmanya adalah seperti rurrput-rumput kering di kandang. Bolehjuga

N bernakna pohon png dibuat sebagai kandang.

IbnruAbbas RAbe*at4 * #trt adalah seseorang png mernbuat

kandang rmtuk kambingnya dari pohon dan duri. Lalq apa yangjatuh dan

o Lih. Tafsh surah Huud aYat 67.
cor Qira'ahioitiddrmutawatir. Qira'ah ini discbultan olch lb,mr 'Athiyah dalamll

Muh,anu Al Waj iz (l 5 R lO\.
@Lilulsf,-Siihhah(A$q.
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diinjak oleh krnbing dri pohon de duri inr rnalo inrlatr yarg disebut dengm

alhasyiim.

Diriwaptkan dari lbnuAbbas RAjr'g bahwa maksu&rya adalah

nmpt-ruuputlmgdimakmolehkmbiag Dai lbnuAbbas RAjugabahwa

makstrdnp adalah trlmg hmcur da tertakr. Ini juga menpakan p€nd4at

aahdah.

Sa'id bin Jubair bcrkatq "Maksudn5a adalah tanah yang

berteftmgan dari dinrli-'lg-dinding padawaktu mgin bertiup." Su6rm Ats-

Ibari b€drata,'Kmdmg ymgbct*ra aabilalrarru manukulnya. Polmya

fa'iil, berrmkna rncf W."

Ibnu Zaid b er*^t4"Orang Arab biasa menamakan segala sesuatu

yang basah lalu kering dengan hasyiim. Al flazhar adalah al man'u. Al
Mufutazhir polanya al mufia rt Dikatakan, ifotazhara 'alaa ibilihi wa

hazhara rfiiyamengrunpulkmpepohonan dmmeletakkm sebagiannya di
atas sebagian lainnya untuk me,ncegah angin dingin dan binatang buas dari

untmya-"

Diriwalafkan dari Ibnu Abbas Rd bahva mereka seperti gandurn

yang telah digiling dan kering. Dengan demikia, al mufoluhiradalatr orang

yang membuat kandang atas tanamannyia, sedangkan al hasyiim adalah

pecahan bulir dan j€rami.

Firman Allah swr, fr n'Ui i:)l)'t t1'Ft g$- irt':*Dan
sesungguhnya telah Kami mudahknn Al Qur'an untukpelajaran, rnaka

adakah orangyang rnau mengambil pelajaran?"

@



FlmanAllah:

Jr,-,l! tbL "#vt;ifil@ ;tg I; ii Uk
n "* a),K"G e G'-A @ # r;,#"*j

-tase@ ;U \li:t:A ,*3.,L. ji:"f 
'a:e@56

@ ;1i;,tJb t_irfr ,i#i-vA"t 
4 ;'b * io'rss

ins "tJb 
lrrr:i @"y.*J +(iL'{51 &q" -ras'5

@fJJ,yl)+ iryAt"?t tf;\*ii; @
"Kaurn Luth pun telah mendustakan oncaman-ancaman

(Nabinya). Sesungguhnya Komi telah menghembuskan kepada

mereka anginyang membawa batu-batu (yang menimpa
mereka), kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan di
waldu sehelumfajar menyingsing, sebagai nikmat dari KamL

Demikianloh Kami memberi balasan kepada orqng4rrang yang
bersyukun Dan sesungguhnya dia (Luth) telah

mempertngatkan mereka alean odzob-adzab Kami, mako
nereka mendustakan ancaman-ancarnan ita. Dan

s es u ng g u h ny a ru ere ka telah m em b uj u kny a (ag ar m e ny er a h kan)
tamunyo (kepada merelru)r lalu Kami butakan mata mereko,

malca rasakanloh adzab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. Dan
sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa adzg.b yang

keleal Maka rasakanloh adzab-Ku dqn ancaman-ancamon-Ku.
D an s esungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur' an untuk

pelajaran, mqko adakah orung yang mengambil pelajaran?."
(Qs.lt Qamar [5al: 33-a0)
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FirmmAllah swT, )'LyV lJ ii4k,K*^ Luh pun tetah
mendustakan ur@marrenooman (Nabinya).-Allah swr mengabarkan
tentarg kam I-rillt k€fi]ra merr*a mendustakm nabi hth.

t+L *Wltt1 "sesungguhnya Kami telah meng-
hembuskan kcpada mercka angin yang membawa batu-batu (yang
menimpa mercka). "Maksudnya, angin yang melempari mereka dengan
batu-batu kerikil. A&Nadhrbedcat4 "Al flaashibartinya batu-batu kerikil
1ag dibaura argin."Abu t baidah bedraa,6'i4,t bdashib ulinya al fij aarah
(batu)." Dalam ,4sh-shihhah, at foaoshib artinya angin kencang yang
menerbangkmHafiun Begitujugad€ngan fii at fushaboh.

FirmanAllah SWf, *-J dV-,$ -X"o-ti ketuarya Luth.,,yaloti,
ore€-oragymgm€agihti Lmh das egFmenJa, pitrkeduaputiryra- Firman
Allah SWTselanjutr)q # )4 "MerekaKaniselamatkan diwalau
sebelumfajarmenyingsing."AlAkhfaErbe*at4'Di-jar-leankarcnakata

ita naHrah. semdaiqra maksudnla adalah sdeltm eir tertentu, tentu tidak
akan diyar-kan Pailan?nnya adalah Firman Allah swr, b, l#i
'Pergilah kamu ke suatu lata.wDinakirahl<an Ketika dima,rifahkan,
seperti dalam firman-Nya, frfr ';6, 4 h ijr'it 'Masuklah kamu ke
negeri Mesia insyaAllalr, tr5 tidak di -jar-kan,,

Az-zayaj fugaberkate 
* j4 apabiranakirah, maksudn5na suatu

waktu sebelum frj ar maka k at^ itubezrtarryvin Dikatakan, ataitulu s afuaran.

Apabila yang dimaksudkan adalah waktu sebehnn fajar bri ini maka kata itu
tidakbqtanuz. Dikatakaru ataituhu saftarii haadza atau ataituhu bi
sahara."

@ Lfr" Maja Al Qar'an QD4t\.0 (Qs. Al Baqarah t2l: 6 l).
ffi (Qs. Iinrsuf [l2l: 99).

Tafsir At Qurthubi



As-Safuar adalah waktu antara akhir malaur sampai terbit fajar.

Dalam bahasaArab, artinya percampuran hitarurya malam de,lrgan putihnp

awal siang. Sebab, di waktu ini terjadi persqgkaanmalam danpersangkaan

siilrg

FirmanAllah SWT, 6;ry G'^;4 "S"bogoi nilonat dari Kami."

Maksudnya, pemberian nikmat dari Kami atas Luth dan kedua putrinya.

Na$bab, kare,na sebagumaf 'ul bih.

-..:. FirmanAllah SWT, 'fte ciAt'ii "Demikianlah Kami

mernberi balasan kepada orang-orang yang bersytlan " Maksudny4

orang )'ang beriman kepadaAllah dan menaati-Np-

FimranAllah SW'T, fi:"i 3fi'3 "Don sesungguhnya dia telah

memperingatkan mercka." Makzudn1a, Luth telatr menakut-nakuti mereka-

Villi. "Akan adzab-adzab Kami. " Maksudnya, siksaan dan penimpaan

adzab Kami atas merek 
". iilU i'$6 "Maka mereka mendustalan

ancarnon-ancaman ila. " Maksudnya, meragukan apa yang telatr rasul

peringatkan dan mereka me,lrdustakannya . Tamaarau adalah pola t afaa'ul

darial-miryah.

FirmanAllatrswT,'r;i e i:3SS 33i'3 "Dansesungguhnya

mereka telah membujulorya (agar menyerahkan) tamunya (kepada

meretra). " Maksudnya, mereka menginginkan Luth menyerahkan malaikat

yang datang kepadanya sebagai tamuke,padame,feka, untukmelakukan suatu

perbuatan keji, sebagaimana png telah dip4arkan. Dikatakan, raawadtuhu

'ala kadzaa muraawadatan wa riwaadan, artinya aradtuhu

(menginginkannya) . Raada al lcala'a yanruduhu raudanwa iyaadan dan

irtaadahu irtiyaadan adalah semakn4 yutu thalabahu (merrtxrtutrrya/

memintanya). Dalam sebuatr hadits: idzaa baala afoadufumfal yartad li
baulihi. Artinya,apabila salah seorang dari kalian hendak buang air kecil

maka hendalaryra dia mencari suatu tempat yang tidak keras atau mentrrun.

t 1"tl



FirmanAllah SWT, 'fr;#l -tl;.JJ"i "Lalu Kami buukan mata

mercka- " Diriwalafkm bahwa Jibril.dS me,mukul merreka dengan salapnla,

maka mereka prm melrjadi buta. Adajrlga )iang mengatakan bahwa mata

menekamenjadi sep€rti bagranwajah lainnp, tidak terlihat ada lubang.

Sebagaimana rngn m€,nuqpi bendera-beirdera dengm tmah" Ada lagi )ang
me,ngatakan bahwa maksudqa adalahAtlah membutakm merek4 padatral

mata merreka rnasih sehat Mercka tidak dapd melihat pra utusan itu.

Adh-Dhahhak b€rkata, "Allah membutakan mata mereka hingga

mereka tidak d4at melihat pra uhsm" Mereka bertcata,'I(mi tarti methat
mereka ketikamerekamasuk ke dalam rumatr. Selcarangke mana mereka

peqgi?'Akhimya mereka prm pulang dan tidak d4at melihat para utusan.,,

FirmmAllah SWI )U3 rj'e llb:is "Maka rasakanttah adzab-

Ku dan ancaman-ancaman-Ku. " Maksudnya, Kami katakan kepada

merek4 rasakanlah. Maksud dari perintah ini adalah pe,mberitahuan.

Maksudnya, makaAku merasakan mereka dengan adzab-Ku png telah

dipedngatlmn oleh Irrtb,

Firman Allah SwT, y*I+t'G;:jirfiAiiiS ,Dan

sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa adzab yang kelcal."

Maksudnya, senantiasa lagi umum. Menetapi mereka sampai membawa

me,reka kepada adzab akhirat Adzab itu adalah tsbaliknya kmrpung mereka

Bagian atas menjadi di bawah. i:F. Asini adalatr n akirah(indefinit). Oleh

karenaitu, ditanwinlan

FirmanAllah SwT, ifii d'e Gb:)i "Maka rasakanlah adzab-

Ku dan ancaman-ancaman-Ku. " Maksudny4 adzabpng turun kepada

mereka, yaitu kebutaan mat4 bukan adz,ab yangdengannla me,reka binasa.

Oleh karena itu, sangat bagus ungkryan ini diulang.

FirmanAllah swT, fU n 'Jii tllJ,'ot',fi gA frtS "Dan

sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untukpelajaran, maka
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adateah orang yang mengambil pelaiaran?. " Hal ini telatr dijelaskan

sdelunutya

trIrmnAIhh:

,ig q-q Uk @3'df o?1 JY, '# 
'zs5

@ )# /*'ui-FLG
uDan sesangguhnyatelah dotang kepada kaum Fir'aun

ancaman4ncarrran Merels mendustalun mukiizat-mukiizat

Kami lccsemuanyo,lalu Kami adzoh mereka sebagai adzab dari

Yang Maho Perleasa lagi Maha Kuoso.o

(Qs. Al Qamar $af alaz)

Firman Allatr S!\rf,,rlilli't,, *-; dt; 
.*'titi's " Dan s eswguhnya

telah datang lcepada lcaum Fir'aun ancaman-ancaman. " Yaitu kaum

Qibthi. 3 iji adalahMusaAS dan Hanur AS. Terkadang diguakan lafazh

jarnak untuk dua orang. Firman Allah SWT selanjutnya, U$-q 1;.k
"Mereka mendustakan mukjizat-mukiizat Kami kesemuanya. "

tvtaksutrta, mu\iizd-mu\iizat pqg menur$ukkm keesaan Kami dan kenabian

para nabi Kami, yaitu tonglot, tang4 b€nca4 penghalcurau topaq belalang

kutu, kodok dan darah.

Adajuga pngmengatakanbahwa 313f adalahpamarasul. Mereka

telatr didatangi oleh Yusuf dan anak-analaryra sampai mereka didatangi oleh

Musa AS. Ada lagr yang me,ngatakan bahwa j13i aaaUn al indzaar

(peringat{r).

FirmurAllatr SW'T, *'JE;i'Fsiil "Inlu Kami odmb merelra
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sebagai adzab dai Yang Maha Perlcasa," maksudnya Perkara dalam

pembalasan-Np, 1# "Ingi Maha Kuasa," maksudn5na Kuasa atas apa

yargDiaketrendalci.

trtomrnAlleh:

a;frif a :fi aifi -rt ;B;il,:rF
,y.@-;aaj;sgi#@ieL!6 t-lf

@ IIS g;ii i;urt3 ? b-; iL.lfr
"Apalwh orang-orsng kafirmu (hai kaum musyrikin) lebih baik
dori merekt itu, atou apakth homu Uloh mempunyai jaminan
kebebason (dari adzab) dalam Kiltb-Hrfr yang dahutu? Anu

apolcah merelw mengatakm, 'Kami adsloh satu golongan yang
bercdu yang pasti ,nenang.' Golongan ita pasti akan

dilralahleon dan mereka ohan mundur kc belakong. Sebenarnya
hari kiamat itulah hari yang dijanjikan hepada mereka dan

kianat itu lebih dahsyat dan lebihpahit'
(Qs. Al Qamar [5al: a3aQ

Firman Allah SwT, *.it n F lSGil "Apatcah orans-
orang lrafirmu (hai kaum muryrikin) lebih baik dari mercka itu." y'.Jilah

SWT menunjul*an firman-Nya kepada orang-orangArab. Adajuga png
mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah orang-orang kafir dari umat

Muhammad SAW.

Ada yang mengatakan batrwa ungkapan ini adalah istiJhaam

(pertanyaan), )raitu isffiaam inkaar (pertanyaan an) yang

bermakna n afi (neganfi. Maksudnyra, ofturg-orang kafir kalian tidak lebih

liG{t
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baik dai orag-orog kafir umat-trmat terrdahutu yagbinasa akibd kekafrm

mereka

FirmalrAllah swr, jfiAilif;. F ;t "Atan apakah kamu utah

mempurryai jaminan kebebasan (dari adzab) dalam Kitab-kitab yang

dalrulu?"lvral**rfuya,meryunyai jeminankeselmatandrisilsaandalun

kitabkitab yang telah ditunrnlcan kepada pra nabi.

"', Ibnu Abbas RA berkata, "Am lahrm fil laufril ma[fuuzhi

baraa'atun minal 'azdaab (qpake,h kalian telah memprmyai jaminan

kebebasan dari adzab dalm Lauh Mahftz)?"

FirmanAltah swr, 'EL! 'e* F \tSfi- i1 "Ato, apakah

mercka mengatakan, 'Kami adalah satu golongan yang bersatu yang

pasti nenang. "' Maksudn5na, kelornpok yang terkalafukaru karena besamya

jmlah dm kekuatm mereka Tidak dikatakur mwttashiriin, karena me,ngihrti

susuntur a)rat-a)"at. Allah SWT pun membantah mereka Dia berfirman,

g) ifi7 " Gol-rg* ifit pasti akan ditulahlwl" MaksudrSa' golongan

ormg kafr lvlalrtab- Kdralabm ini terjadi padaperistiwa Badr dan peristiwa-

peristiwalaimyta

Ahli qba' ahurnrrrryra merrbacmya i$-, yttride,ngan hurufya'

dengan polaf il majhul (kata kerja pasiD. ell adalah rafa' sebagu

naa'ihtlfatT(pe,nggantipelaku). Se,lne,lrtaraRuwaisdariYa'qubme,mbaca

s anahzimu, yalmi dengan huruf zzz dan htrru f zai berharal,at kn srah.ffi Al

Jam' a adalah nashab sebagai maf 'ul.

FimanAllah SWT, ';3fr b;fi "Dan mereka akan mundur ke

belakang." p26 ahli qira'ah merrbaca4ra umuurnya adalah deng;an hunrf

n Qira' ah ini nutauntir s6[agairnana ymg termafnrb dalm Taqrib An-Naryr, L
tn.
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ya ' sebagai benttrk berita tenfiag mercka, se,me,lrtara Isq Ibnu Ishak dan

Ruwais dari Ya'qub membrcmlra wa tuwalluna, yakni de,lrgan hurufta '
sebagai bentulc milhob (eal@,9

j ili aaaUn irra,Jinr G$m jcris) s€p€rti addirhmt dm od4iinoo.
Dirurg[apankan de,ngmbeutuk hnggal nmrm maksudnya adalatrjamalq

ka,enasusrman ayd.-afl-

Mu$til b€rte,'Abu Iahal memukul hdanya padaperarg Badar,

maka dia pun m{u ke d?m baise" Lalu dia bertata'tr(ami akan menang

hari ini dai Muhmad dmpra sahbaUja.' I\daloAllah Srfr/T menunrnlcm

firman-Ny4 ';.3fr t j-;t 'g ?#- @'jeLI '€ ;j,r{amiadahh
s afir golongan yong bsau yotg psti menang.' Golongan itu pasti akan

dilralahkan dan merc)ra akon mwtdur ke belakang'."

Sa'id bin Jubairbedrda,'Sa'adbinAbi Waqqash berkata'Ketika

tunrn firmanAllah Swf,';!fr 'cr;-rt'g iS'@torg* itupasti akan

dikalalilran dan mereka akonaafir ke belakorg,'aku tidak tahu golongan

),ang mana ),ang akm dikalatrkrn Ketikapadaperistiwa Badar, aku melihat

Rasulullah SAW mmakai bqiu b€si b€rucry,'YaAlla[ sesungguhryra kaum

Quraisy datang kepada-Mu dm membantah rasul-Mu dengan penuh

kesombongaq makabinasakmlahmerekabesok Kemudian beliau me,nrbaca

firmanAllahswT,';.Ifr b;'rt 8$ ?H:-.Saatitupunakutahutalsril
fimranAllah SwTtqs6rt'."hiffiasuk di anilaamu\iizatRasulullah SAW.

Beliau memberitahukan rya ymg akan terjadi dan kejadianrryra seperti apa

pqg telah beliau beritahukm

IbnuAbbas RAb€ntd4 "Jaak waktu mtara tunurrya ayat ini dan

peristiwaBade adalahtqiuh t rnm "B€rdasakan keterangan ini maka ayat

* Ura bi ini tidak zutotwtir. Qim'ah ini disebutkan oleh lbnuAthiyahdalanAl
MuharrarAlWajiz(lll3l4)danAbullay5randalamAlBahrAlMuhith(8/183).
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ini ditnnrnkan di lvlakkah. Dalm Shalrih Al BuHtarridaiAiEah RA Utnrnul

\dg'minin, dia berkata, "sungguh telah turun kepada Muhammad SAW di

Maklob, saat aku masih analc perempuan kecil yang masih se,lrang bermain

firman Allah 'Azza wa Jalla, il ,r;il'zl3fgi'-*S ''OUlt ;;
'sebenartya hari kiamat itulah hai yang diianiikan lcepada mercka dan

kiamat itu lebih dalsyat dan lebih pahit."'N

, DiriwalatkandrilbnuAbbasRAbahwaRasulullahSAWbenrcap,

saat berada di tenda beliau pada peristiwa Badar, *Aht tagih j ani i-Mu, ya

Allah. Jilca Engkau menghendaki, Engkau tidak alcan disembah lagi

setelah hari ini s elama-lamanya." Ketika itu, Abu Bakar RA memegang

tangrur beliau danbe*at4 "Cuhrylahwahai RasulullalL sungguh engkau telatt

benar-benar memohon kepada Tuhan engkau."

Saat ittr, Rasulullah SAW sudah memakai baju besi. Lalq beliau

keluar sambil me,nrbaca firmanAllah 'Azza wa Jalla, b;rt # ;'*
?:*.;2rb1li,-F,.@ j,,ifr "Golongan itu pasti akan dikalahkan dan

merelra alrnn mundur ke belakang. Sebenarnya hari kiamat itulah hari

yang dij anj ilcan kepada mereka. "* i?Vrt maksudrya al qiyaamafr (hari

kiarnat). ''i[;U,:t't 9l ;i'J "Dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih

pahit. " Maksudny4 lebih dahs5nat dan l6ih pahit dari apa png mereka alami

padaperistiwaBadar.

;iif aari ad-daahiyah yangberarti perkara besar. Dikatakan,

dahaahu amru kadzaa artiaya ashaabahu dahwan wa dahiyan' IbnuAs-

Sil&it b€rtat4 " Dahathu daahiyatun dahwaa' wa dahyaa', sebagai taukid

(p€nguatan atau penekanan).

60t HR Al Bulfiari dalam p€mbahasan tcxxtang tafsir (3/ I 96).
6oe HR Al But&ari dalampcmbahasant€ntang tafsir (3/195).
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FhanAlhh:

iP t$i A'ot?;i-?'; @ * # A wi:rt l;t

@ lA',iTJr rr*'S (l A "p e lli;'@;i
"Sesungguhnya orang4nang yong berdosa berada dalam

kesesaton (di dunia) don dalon nerafu- (Ingctloh) poda hari
merelca diseret hc neruka atos muht mereka. (Dikotakan

kcpado mereha): Rosakanlah sentuhon api neraka
Sesungguhnya Kami menciptokan sqolt sesuatu menarut

ukuran o (Qs.Al Qamar gafi a7a9)

Firnan Allah SWT, # # A t"r;$l'cl "sesungguhnya

orang-orangyang berdosa berada dalan fusesdut (di dtoria) dan dalam

neraka- " Dalam alnat ini dibahas qdmasalah:

pertama: Firman Allah SwT, #N Aa;iJJii;t
" Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kcsesatan (di

dunia) dan dalam neralca." Maksud *b A adalahfii haidatin' anil laqq
(menyimpang dari kebenaran) dan maksud ii ^*ibraaq(terbakar).Ada jugapngmengatakn\ junuunGtla),sebagaimmayangtelatrdipapartm

dalamsuratrini.

Firman Auah swr, Filb\'@;t i* r(si n'oi;;-i.;
';7 "llngatlah) pada hari merelca diseret ke neraka atas mulca mereka.

(Dilratakan kepada mereka): Rasakanlah sentuhan api neraka. " Dalam

Slwhih Muslim,6r0 dai Abu Hwairah RA, dia berkata, "Orang-orang musyrik

610IrR. Muslimdalamp€xnbahasante,nhng hkdir, bab: Saiap SesuatutelahDitetapkan
gl2$4q,danAt-Tirmidzi dalampembehasen tentang tafsir (5/399, no. 3290).
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Q,uraisy dafng damembeh Rasutullah SAW tsilang taldir, IvIaka tmnlatt

firmanAllah ',4zzawaJalla, rrljt's'€r. t & rtili n$;;.J-,i';
)*'.;ib. ,ir|$ \Ofr 'Qngatlah) pada hai merekn diseret ke

neraka atas muka mer*a. (Dikatakan kepada merclw): Rasakanlah

sentuhan api neraka. Se^suguhnya Kami menciptakan segala sesuatu

menuntt uhtran. "' Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia

mengatakm bahwa hadits fr lusorcluhih.

. MuslimmeriwaydmdaiThawtrs'diabqkat4"Akutelatrberternu

dengan sejrrmlah sahabat Rasrlullah SAW. Mereka mengatakar bahwa setiry

sesuatu ifu telah ditetapkan.rtu ftlxlyss juga berkata, "Dan aku telatt

mendengarAbdullah bin thtrb€rkat4'Rasulullah SAWbersabda'Setiap

sesuatu me,nurut ukuramy4 hingga lemah dan pintar -atau- pintar dan

lemah'."6r2 Tni seb4gai bantahm tshadap sekte Qadariyah.

FirmanAllahSWT,i jlj:t"Rasatranlah."Makstdnya,dikatakan

kepada mereka'Rasakanlah-" Senhrhan api ne,raka maksudnya rasa pedih

yang mereka rasakan ketikajatuh ke dalarn neraka . 'fr 
^d"lfusalatr 

satu

nama neraka Jahanam IGta ini tidak dap atbertanwin, karena ia adalah isim

mu' annats lang dima'rifahlar- Sama seperti lazhaa danj ahannam' Atha'

brrkat4 "'i7 dalahtapismn€xals Jatranam png kee,lranr." Quthnrb berkat4
K'fu dari akar kata saqarathu asy-syamsu dan shaqarathu artinya

lawwafrathu. Yaumun musanqinn wa mushamqirun artinya hari yang

sangatpanas.

Kedua:FirmanAllah SWT, t;sl 'S 6l "sesungguhnya Kami

s egala s esuafit " Ahli qira' ahumrmnya memb acartya Ji, yut 
"i 

de,ngan

6tt HR. Muslim dalampcdahsm -e 
rg ta&dir, bob: Setiry Scsuatr tclah DitctaPkan

(r2us).
ctz 1g ['ftslirn dalampcmbahasan mng takdir (412U5).
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nas hab.Sernentara Abu Smnnal memb acmya htllu, yakni drrlgm rafa',

sebagai mubtada'.6r3 Siapa yngawoshabkanmaka itu dengan sebab

adaUay''Al @redik*) ),mg t€c€mbunyi. Ini adalah pilihat para ulma Kufab"

Sebab, izza meounhrt,f 'rr. L,Iaka inilah ungf,ryan yang lebih baik. Nashab

jnga l$ihmenqiukkmkepadakamtmapadamahhkAllah SWf, kil€na

seandainya Arda me,ngfuilangf,an 'rifi, yang me,nafsirtan dan Anda

narnpartm ymg pertma malca pa$i mcoj d tmaa frlulaqoa fulla $aai' in

bi q adar. Trdak bol*'riiiL mqrladi siflt bagi asy-qrai', kre,na sifat tidalc

berfurgsi pada 4a yang sebelum nansiz/(yang disifati) dan tidak dapat

menjadi tafsir bagi rya 1rang b€rfimgsi pada apa yag ada sebelumnya.

.Kcdg'c Menurut ahli srrmalq Allah SWTtelah menetapkm segala

sesuafu. Maksudnp, Dia me,ngetatrui ukuran, keadaan dan zanran segala

sesuatu sebelum adanya Kemudian Dia mengadakan 4a yang telah ada

dalam ilmu-Nya s€eerti rya yang telatr ada dalm ilmu-Nya tersebut. Oleh

karena itu, tidak ada satrryrm kejadian di alam atas dan alam bawah kecuali

berasal dari ilmuAllah SWT, takdir dan kehendak-Nya, bukan malfiluk-

Nya.

Sementara makhluk, tidak ada bagi mereka kecuali hanya usatra

dan upap, dan se,nlra itu terjadi dengan sebab kerrudahan dariAllatr SWT,

kekuasaaq taufik dan petunjuk-Np- Maha suci Dia, tidak ada tutran selain

Dia dan tidak ada pencipta selain Di4 sebagaimana yang telatr dinyatakan

olehAl Qur'an dm Sunnah. Tidak seperti apapng dilCItakan oleh kelompok

Qadri1lah dm laimp, bahwa semua amal itu t€rs€ratr k€pdakitU seda4kan

{alditangmoranglain

6t' Qira'ah Abu Samnal tidak mutavdtir. Qira'ah ini disebutkan olch Ibnu 'Athiyah
dilamAl Muhanar Al Wajiz (l5l3l5), Abu Halyan MamAl Bahr Al Muhith (8/183),
dan Az-Amakhsyari dalut Al Kasy syaf (4 I 48).
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Abu Dzar berkat4 "Satu delegasi dari Najran datang menemui

Rasulullah SAW. Mereka lalu berkata,'Se,mua amal terserah kepada kita,

sedangkan ajal di tangan orang lain.' Maka turunlah beberapa ayat ini

sampai firmanAllatr SWT, )+'riig- ,;jr'S 61 'sesungguhnyaKami

menciptalran segala sexmfit mernott uhtrarl' Ke,lnudian mereka berkata,

'Hai Muharnma{ dia me,netapkan dosa atas kami dan Dia pula yang

mengadzab kami!'Rasulullah SAW menjawab, 'Kalian adalah para

pembantah Allah pada hari Hamat' ."

Keempt AbrZubair meriwayatkaq dari Iabir bin Abdullah RA,

dia berkata,'T,asulullah SArif b€rsabd4

tr:J:i )r ' ., o t I lz
rs\1 ct')t_t-

$ tpt lt .irr ,riiL trl;K5t f!' e7"- ,r"r; 0!

'i;4"01-t ,g2l"1x >a $t

'Sesungguhnya Majusi umat ini adalah orang-orang yang

mendustalcan ketetapan-ketetapan (takdi) Allah. OIeh karena

itu, jika mereka sakit maka janganlah kalian menjenguk

mereka, jika rnereka mati makn janganlah lalian menyaksikan

-jenazah- mereka dan jika kalian bertemu dengan rnereka

maka janganlah kalian mengucapkan salam kepada

mereka' .'4r4 HR Ibnu Majah dalam Sunan-nya

Diajuga meriwayatkan, dari lbnuAbbas RAdan Jabir RA, mereka

b€rkat4'S,asulullah SAW bersabda,

6r' r{R. Ibnu Majah dalamAl Muqaddinah (l/53, no. 92), dm Ibnu IGtsir dalam
taeirnya(a268).

@ Surah Al Qamar



:6ry li,f ,",*,rr)' A 4 '*:j dl ',y pu:ry

.r;uilrgi..

'Ada dta golongan dari wnatht yang tidak ada bagian

sedikitpn bagi mercka di dalam Islom: ahli irjaa' (yang

berkcyakian balwa amal ktkmt fuiran dari iman) dan ahli
qadar (yang mengingkui takdir)' .'rrs

An-Nahhas menytbulkm Ihahim bin Sl,uft AI Kufi menceritakm

kepada kami, katuryia: Uqbah bin tvlalrrmAdhDhabbi menceritakan kepada

kami, katanya: Yunus bin Bukair menceritakm kepada kami, dari Sa'id bin

Maisaralr, dari Anas RAr dia berkat4 'Rasulullah SAW bersab d4 'aliran

Al-Qadariyah, orang-orangyang berkata, 'Kebaikan dan kejahatan itu
berada di tangan kami, ' tidak akan mendqatkn fuSian dari syafa 'atlat.

Alat bulran termasuk dari golongan merc.ka dm merc*a bukan termasuk

dari golonganhi."1516

Dalam Slahih Muslim,irT bahwa Ibnu Umr RA berlepas diri dari

mereka dan dia tidak pemah berlepas diri kecuali dni ormg kafir. Kemudian

dia menguatkamyadenganpe*afamlaberikrt'DemiTirhmYmgAbdtrllah

bin Umar bersurpah dengan-N1a semdaiqra sesormg dai mereka mmiliki
emas sebesar gunung Uhud lalu dia menginfakkannya niscayaAllah tidak

akan menerimanl,a smpai diaberiman kepadatakdir."

Ini saura seperti firman Allah SWT tentang omng-oftnlg munafilg

-irr; iiut,iL 4t 'tl Alnit ?+, Jitt ol )i;{ t7'3 "Dan tidak

615 IIR. Ibnu Majah dalam Al Muqaddhah (l D8, rc. 73).
616 Hadits ini disebuflon olch As-Suyrthi dalam Al Jud'Al Kabir (21541), dari

riwayat IbnuAdydalam Al Kamil,dariAnas RA
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ada yang menghalangi mercka untuk diteritna dari mereka naflrah-

naflcahnya melainlan karcna mereka kafir kepada Allah dan Rasul-

I,Iya.'$rtlnijelas.

Abu Hurairah RAberkata,'S,asulullah SAW bersabda,

b:=;rt, it+t )du..iCyr
'Beriman dengan takdir dapat menghilangkan kegundahan dan

lcesedihon' ."6te

etr 
1qs. At-Tatrbah [9]: 5a).

6re Disebutkan olehAs-Suyrfti d,trr,n Al Jami'Al Kabir (l/3853), dari riwayat Ad-
Dailami danAl Khathib datarn Al-Mtfr4aq wal Murtaraq, dan Ibnul Javzi dalamAl
Wahiy at, dari Abu Hurairah RA.
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trl-AE:

;'*;Eifsih it fis O #V #z+", luIlW
* BsOj$ n|ji i; & @ftsr cy'&
* ):r; c@ iis * O'6t'orc la.t, #3

AtapfuL for,i honyolah w p,*Aun sqmi hejapon mda
h epfAahaya tdot Xmi bdr,atfun oroilg yang serupo

il,lSm fur toho sdo*ah oru.g lru.g te ,rengarr.bil pelajaran?
Ifc rnF wotu yurg telah nazfuprbt d tercdd dalam buku-
hb (4+t-? Dan sqob (attsu) yotg kecil aaapan yang besar

frffilk Saanguhnyaorrr.g{rattg W.t fuhwa itu di
b 4+-qon dot sruqgrei+larysl fr tanpa yang di:crungi

&di TrLr. Yotg Bez;tlltlr,.' (Qr Al Qmrr tsal: 5e55)

tu Allah SWT, i+.r{1U}f 173 "Dan perintah Kami

fuyMwlmkataan " Maksudnyia, satu keli. fiV OiE "sepeti

@iry m- " I![aksudnlna, keputusan-Ku pada mak]luk-nr kbih ccpat

fui &illn rrir*r Al-Lanhartinya pmdmgen cepat. Dikatakaq lmulua
d fug Ufuihi(merrrndangoepatki}1;dengan pmOagamla). Dalml
,il*fffi&r4a lonaluahu,ltn almafoahu afiinyaqabila dia mernandang

dqgpFdrgilringL 966ffi isirnrDra qrtal"h al_lambqh. Lanafoa al-
fuy w u*jnu larnban, uJinya lona'a (b€ftilat).

titi!#'ry

@ULl*.tllol (!402).
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FirmmAllah SWI'g*t*t Citi i'ri't "Dor stotgahryn telah

Kami binasakan orang Wtg seryW dangm kornl " Malrsudnya, omng-

orang ) ng s€rqpa dengan keliar dalm kehrfurm dai tmat{mat tqda}rulu.

Adajuga yang mengatakmbahwamakstryandaleh peqgiks?€ngil$t dan

perrbantu-pembmtrkalim- FirmmAllahSWTsel4irfqa, ftsf ry',#
" Malca adakah orang yang nan mangmbil pelajtan? " Maksudnla, rzan

yatadzal*ar (ormg prgmeqirylikerrn)a s*agai peringe).

Firman Allah Swr, ifr a',j3 ;i, ,9', "Don segala

sesuatu yang telah mereka perbuat terutat dalam fuhbfufu catatan. "

Maksudnya, serntra ),ang telah dilakukm oleh umat-rmat sebehrm mereka,

yang baik atau yang bunrk telah tercataL Ini adalah penjelasm firman Allatr

'Azza wa Jalla, {'t\ '.;A, ,;; 'rl (+ "sesungguhnya Kami

menciptalran segala sesuatu menuntt tianran. "at

i5 amaksudryra di I^auh lr[ahfir.b- Adajupf,mg mengdakarl

di buku-buku catatan para malaikat fuDfuhah (penjep). Ada lagi 1lang

mengatakan, dr urnmul kitaab Outu in&ft).

Firman Allah swT, ';:*I rt # & "Dan segala

(urusan) yang kccil mauptm yang beso adalah tqtulis." Maksudnya,

setiap dosa besar den dosa kecil tertulis atas pelakunya sebelum dia

melakukannya, agar dia mendryatkan balasan dan tertulis pula apabila dia

telalr melaknkannya. Sathara yasthw sathrur tlinya kataba (menulis).

Is tathara jugas66 6aknarrya

FirmanAllah SwT fi * n'6'ts! "tumgrrt rrya orang-

orang yang benakwa itu di dolam tunan-tamat dan sutgai-sungai."

KetikaAllah SWT menySudrm ormgsalgtat Diapnjugamsr5rebtt'lffit

62r (Qs. Al Qamar [5$: a\.



orang-orang mulmin iS Vfurrsungai-sungai dari air, khamer, madu dan

ssu Demikim yag rlikatatm oleh lbnu Juraij. Dungkrykm dengar bentuk

tm$al, kil€na ssrnrm a1d. KmudiaU bentuk tunggaljugabisa diungfrykar

rrntukjamalc

Ada juga png mengatakan bahwa maks vd i adalahfii dhiyaa'

wa sa 'ah (dalun cahaya dan keleluasaan). Contoh lain, disebut an-nahaar

(sian g) krena bercahaymya

AbuMjlaaAhrNabil(,Allfrqi, Tbalhah binMustrarifdan Qatadah

membaca wa nuhur,@ yal<ni dengan huruf nun dan hnruf ha' berharakat

dhammah. Seakan-akan ia adalah bentuk janak nahaar (siang), tidak ada

malam bagi mereka Sqansafoaab datwftub.

FirmanAllah SWT, 9+ & 4 "Di tempatyang disenangi. "
maksudnya, di majlis yang be,nar, tidak ada kesia-siaan padaqra dan tidak

ada hal-hal dosa, yaitu surga. Yi! W '+ "Df sisf Tuhan Yang

B erhns a. " Maksudn5a, kuasa atas apa yang Dia kehendaki.

'r* dt sini artinya 'indiatul qurbah waz zulfoh wal maknanah

war nttbahwal karaamahwal maruilah (dekatdan mulia). Ash-Shadiq

ball&r"Allah merruj i al nakaan ash-shidq (tmpat 1mg disenangi). MaI<a

tidak ada seorangm yang boleh duduk di sana kecuali ahli shidq."

Utsnan Al Bitti membacaqrarf'l moqaa'idi shidqin, dengaabenfuk

jmak. Al maqaa'id ulinyatempat-tempat duduk orang di pasa dan lainnya-

AbdullahbinBuaidahb€dot4'Sesmggukrla seti4 hai, ahli srga
bertemu de,ngan Tuhm Ymg Maha Perkasa SWT, lalu mereka mernbacakan

Al Qw'm afas Tbhm mereka Setiry manusia dudulc di terrpat dudukrya di
atas mimbar-mimbar dari mutiarq )akut, zamnr4 emas dan peral< sekadar

@ Qira'ah imtidakmutovwtir. Qira'ah ini discbutkan olch lbnuAthiyah dalmAl
Muharar Al Wajiz (l5Bl8) danAbu Haryan dalarnAl Bahr Al Muhith (E/184).
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amal perbuatan mereka. Tidak ada yang menyenangkan mereka seperti

kesenangan mereka saat itu. Merekajuga tidah pernatr mendengar sesuatu

png lebih besar dan lebih baik dari itu Kernudian mereka pulang ke rumatr-

rumah mereka dalam keadaan senang sampai pag."

Tstu bin Yazi{ dari Khalid bin Ma'dzn b€rkat4'Kami mendengar

bahwapramalaikatmendatmgi orang-omng)mghimanpadahari kiaaat
Mereka lalu berkata,'Hai para kekasihAflah, perglah.' Orang-orang png
beriman balik bertanyar'Ke mana?' Para malaikat mer$awab,'Ke surga.'

Orang-orang yang beriman berkata,'Sesungguhnya kalian me,lnbawa kami

ke tempat bukan harapan kami.' Para malaikat bertanya, 'Apakatr tempat

yang kalian harapkan itu?' Orang-orang yang beriman menjawab,'Tempat

yang diinginkm di sisi TirhanYang Berkuasa'."

Berita ini juga pematr diriwayatkan secara khusus dan semakna

dengamya Dalam berita itu disebutkan: Sekelompok orang yang meirge,nal

Allah SWT dibawa para malaikat ke dalarr surga seme,lrtara manusia lainnla

masih dihisab. Ketika itu, mereka berkata kepada para malaikat,'1(e mana

kalian akar merrbawa kami?" Para malaikat menjawab, "Ke surga."

Sekelompok orang ini berkat4 "Sesungguhnyakalian akan mernbawa kami

ke tempat yang bukan tempat harapan kami." Para malaikat bertany4

' Apakah teryat png kalian htrrykm itu?' Sekelompok orang itu mer{awab,

'"Ii:mpatppgdis€nangibersamakekasib, yangDiabaitahukan

dalam firman-Ny4 !;t! *A.f ry 9+& C "Di tempat yang

disenangi di sisi fiihan Yang Berhtasa." Wallaahu a'lam.
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ST]RAHAR-RAHIT,IAAN

SurahAr-Rabmaan selunrtr ayatryra difirunkan di Maktcalu menunrt

pendapat Hasan, Urwah bin Zubair, Ilcimah, Atha' dan Jabir. Tetapi Ibnu

AbbasRAbe,lkata,'1(ecualisatuapt,pihrfirmmAllahsw'T, ri U,iif-
yG A i # 'S qi$3 ,""t*rt "Semuayangadaditangitdan

di bumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap waktu Dia dalam

lresibulran.6a Sedangkan jumlah ayat dalarn surah ini adalah 76 ayat."

Seme,ilara Ibnu Mas'ud dan Muqatil berkat4 "Surah ini seluruh ayatrya di

hrunkandiMadinah."

Pendapat yang paling benar adalah pendapat yang pertama,

berdasarkan riwayat Urwah bin Zubair, dia berkat4 "Orang pertam a ytrtg

membacakerasAl Qur'an di Makkah setelah Nabi SAW adalah Ibnu Mas'ud.

Ketika itu, para sahabat berkata'Kaum Quraisybelum pernah sama sekali

mendengar Al Qur'an dibaca nyaring. Lantas siapa yang berani

memperdengarkan Al Qur'an kepada mereka?' Ibnu Mas'ud menjawab,

'Aku.'Para sahabat berkata, 'Kami lfiawatir terhadapmu. Yang kami

maksudkm adalatr seseorang pg mmiliki kelurga yang dryat merrbelarya'

68 (Qs. Ar-Ralrnaan [55]: 29).
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Ibnu Mas'ud tidak mcngliraukan kekhawatira mereka Dia prm

berdiri di dekat makam Ibrahim dan membaca firman Allah SWT,
'or,fr & @ -r) ,f!i ft *lDia terus me,mbaca dengan suara

keras, semelrtra karm auraisy sdmg b€rada di tqa bertrryul merdra

Ketikaitumereka deberkd4'Apal4gdiucrykmolehlbnu

Ummi Abd?' Sebagian dari me,reka berkata, 'Dia mengatakan apa )ang
Muhmmad mengaku dihmrnkm kepadqia' Kemudim mereka memukuli

Ibnu Mas'ud sampai wajahnya babak behr."

Diriwayatkan pula dalm riwa),at yang shahih bahwa Nabi SAW

berdiri melakukan shalat Shubuh di Nalfilah. Beliau membaca surah Ar-
nabpaan Ketile itu, sejumlahjin len af lalu merclca beriman kepada beliar

Dal'm riu/qatAt-Iirmidzi, dili Jabb diaberkatq'Rasulullah SAW

keluar me,ne,mui para sahabat lalu beliau membacakan surahAr-Rabrnaaru

dari awal sampai akhir kepada mereka Namun mereka hanya diam. Lalu

belian bers aM4'Seswgguhnya aht telah mqtbacalun suah ini kepada

jin pada malam jin. Jmtaban mercka lebih baik dari kaliarr. Setiap kali
aku membaca, ,16.$, Ck3 ,-,lt; ,;lri, 'u"*o nibnat Tuhan kamu

yang manakah lnng kamu &tstakan?'mereka menjawab, 'Iidak ada

satt4run dari nibnat-Mu, wahai Tuhan lcami yang lami &stakan. Hanya

milik-Mu segala pujian'.'@a At-Tirmidzi berkat4'tladits im glwrib."
Riwayat ini melrunjukkan bahwa surahAr-Rahmaan adalah Makkiyah

(diturunkan di Mal*ah) . Wallaohu a'lam.

Diriwayarkan bahwa Qais bin Astrim AI Mmqiri bertata kepada

Rasrtullah SAW,'Tolongbacakank@aku apaymgtelahdihrnrnkmk€pada

engkau"Rasulullah SAWpunmmbaca srratrAr-Ratpaan" Ketikaitu Qais

berkda,'Tolong ulangi lagi." Beliaupun mengulmgirya sebmpk tigakali.

6,1 HR At-Tirmidzi dalamp€xnbahasan tentang tafsir (5899, rc. 3291).
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MalG Qais binAshim b€rkaft4'D€mi Allah, sesungguhnla srrah ini merriliki

keindahan dan kenikmatan Di bawahrryra sangat subur dan di atasrya penuh

dengan buah" Yang mengatakan ini bukanlah manusia- Alnr bersaksi bahwa

tidak adatuhanmelainkanAllah dan engf,au adalah rrusan Allah "

Diriwalatkm dai Ali RA bahwa Rasulullatr SAW bersabda

#'St plir r"'):t J}r?ir;"Fl.
a-

"segala sesuatu memiliki pengantin dan pengantin Al Qur'an

adalah surah Ar-Rahmaan.' &5

66 Disebutkan oleh As-Suyu&i rlelarn ll Jami'Al Kabir (31880\, dari riwayat Al
Baihaqi dalamsya'b Al Iman, dariAli RA. Disebutkanjuga olehnya dalamAl Jami'
Ash-Shaghir,ro.T3lg,daririwayatAlBaihaqijuga dariAliRA Dalamsanadnya ada

Ali bin Hasan Dabis. Adz-Dzabbi menyebutryra termasuk orang-orang yanig dha'if
dan orang-orang yang matruk (haditsnya tidak dapat dipegang). Ad-Daraquthni
berkata, 'Dia tidak tsiqah." Lalu dia menyebutkan hadits di atas dengan lzhzhyang
sarra. Hadits ini juga terdapat dalamKaru Al 'Ummal (11582, no. 2638), &n tafsirAl
Alusi(8/287).
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4*) #fi ifr )
)D,,!.

FlrmanAIhh:

'g(Jfr'rJ.JL@.rl.3ii G @'ii)t,F'tp O ibli
@ o | -Lii 7i$3'#t't @ y@ i-af6;5i 6
@ g IrCi Ai-# {f O 3rt6 e;t Wii lJJ;)i't

ei$s @ otd i;ryi {s +4u 5rfi tijis
6, ufili br,';ilt't@ W @ zlfv. W't

G:,;,1t; UV @ bwJ6az:n is €ti
@es-#

o(Tuhan) Yong Maha Pemurah, Yong tclah mengajorhan Al
Qur'on Dia mencipuhan manusio, Mengojarnya pandai

berbicaro Matohari dan bulon (beredor) menarut
perhitangan Don tumbuh+umbulun dan pohonlohonan

hedua4uanyo tunduk hcpoda-Nya Dan Allah telah

meninggilwn longit dan Dfu melds*hon neraca (lrcadilan).

Supaya kamu jangan melampaui bdos tcntang neroaa itu. Dan

[nrtira o*troi] t?'fI



tegakkanlah fimbangan itu dengan odil dan janganlah kamu
mengurongi neraaaitu DoaAllahubh meratakan bumi untuk
mahhluk (Nya). Di bumi in oda buahiuahan dan pohon kurma
yang mempunyai leelopoh rrrq,ang. Dan biji-bijian yang berkulit

dan bunga-bungayang harum baunyo Makt nikmqt Tuhan
kamu yang manakth yang hamu dustakan?.',

(Qs. Ar-R4hmaan [55] : 1-13)

FirmanAllahsWl, 61,fii & A rfrIt "(Tuhan) yang Maha
Pemurah, Yang telah mengajarkan Al Qtr'm. " Sa'id bin Jubair danAmir
Asy-$ra'bi berkata, * Ffi . X"tiga pmbuka srah 1mg apabila ketiganya

digabungkan maka akan me,njadi salah satu nama Allah swr. yaitu,

0 \, ../1. gitadigaLmekmmakamsrdadi Fjn."
Firman Allah SWT, i)|.,fr ft "Yorg telah mengajarkan Al

Qur' an. " Maksudnya, Yang telah mengajatmya kepada Nabi-Nya hingga

dia dapat menlampaikannya kepada seluruh manusia surah ini diturunkan

ketika orang-orang bertaqra * M Ffr itu?"Adajuga pr.rg mengatakan

batrwa surah ini tunrn sdagai bmhm atas pentrduk Makkah ketika mereka

berkat4 "Sesungguhnya lmg mengajarinya (Muhammad) adalah manusia,

pitu orangYamamahlmgb€mmaRalrma-"Ymgmerrdra maksudkan adahfi
Musailamalr AlKadzdz.aab (si Pembohong). Allah swr pun menurunkan

firman-Nya ,'ol',irt * O Fli "(Tuhan) yang Maha pemurah, yang

telah mengajarlan Al Qur'an."

Az-7-ayajbe*at4'Makna firmmAllah SWT, b1.,fi e ^*Dia memudahkan Al Qur'an untuk diingat dan dibaca Sebagaimana Dia
berfirman, fi[ 'ol',fr gfi- i'ri't -Do, sesungguhnya telah Kami
mudahlan Al Qur' an matk pelaj aran'@6 Ada lagi 1mg mengatakan bahwa

626 (Qs.Al Qamar [5a]: l7).
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naksudn,ra adalah dia menja.liknnnya scbagd tmda rya yag discmbah

mrrrsia

Firman Allah SWT, friy # -Dia menciptakan

,nontsio-"IbmAbbasRA Qdadahdmllasabd(fi, nfac$dtrtuadalfi
Ad"mAS."

Firman Allah SWT, A$f '^1'o -Mengajaraya pandai
bqbicua"I\daltr$ldn5na, me, g{drmrrnn rnnrrs€alasesrdr.Adajuga

ymgm€ngekmbahuamalsudu5ad"leh mengajdcmbahaea shlnlhla
Diriwayaftan dari IbnuAbbas RAjuga dan Ibnu Kaism bahura

maksud 6-3Y di sini adalah Muhmad SA$rdamatrsud o$adalah
kejelasan ymg halal dari ymg haram dmpenaiuk dri kesesm.

Ada lagi ),mgmengatakmbahramakndn5aadalahryaymgtelah
t€rjadi rten rya yang akan tedadi. Ik€oa, Diamenjelaskm tenhg ormgr

orang terrdahuhr dan orang-orag yug akm dtug, jWa hri kimat

Adh-Dhahhak be*ata, 'Ivfaksud Ot#ii adalah kebaikm dm
kebumkan" Rabi'binAnas bea@ VaofaBadaleh 4aymgbeumffid
baginla dm yang memudharaftmla" Inijugadikdakm oleh @tarah

Ada lagi yang m€ngatakm bahura maksd 6r3Y adalah scluruh

manusia Artinya, itu adalah nama bagi jenis, se,mentaramaksud olfi,
berdasarkan pendapat ini adalah bicara dm pabm. Ini termasuk hd ymg

meqi adikm mmusia lebih utana dari sehrnrh makhhk hidrp.

As-Suddi berkat4'Dia mengajatm kepada setiap kam bahasa

mereka png mereka gunakan unfuk berkomrmikasi." Yaman bertat4

"Maksudnya adalah tulisan dan meirulis dengro menggmakan p€na

PadanannyaadalahfimmAllahsWT, 'p;-r 11 #{ * OF=*
' Yang mengaj ar ftnanusia) dengan perantuaan kalam. Dia nengajokor
kepada manusia apa yang t'rdak dikctahuiryta'.'et

o' (Qs. Al'Alaq [96]: +5).
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FirmanAllatr SWT, gW'$lS 3-:i.rt "Matahari dan bulan

(bercdar) menurut perhitmgot " Maksudnya, bereda menunrt perhitungan

png sudatr diketatrui. Khabanya dismbmyikm- IbnuAbbas RA" Qatadah

danAbu Malik berkata,'Makzudnya, beredar menunrt perhitungan pada

posisi masing-masing Kedumyatidak melsrrPauinyddmtidak menyimpang

drinya"

Ibnu Zaid dan Ibnu Kaism berkat4'Maksudnya bahwa dengan

keduanlra waktq aj al dm usia dryat dihitmg. Semdairya tidak ada malart

siang, matatrari dqn bulan makatidak ada seormgnrnl4g tahu bagaimana

dia mengfiitung sesuatu apapxL sem0airya sepmjmg masa harya ada malam

atauhanlaadasiang."

As-Suddi berkata, 'Maksud 9* adalah perhitungan waktu

keduanp- IMalcraqa, kefuan5ra bereda sesuai urafttu masing-masing seperti

qial manrsia,{pabiladatangwalorkeerapmakakedrm5/aprm akan hilang.

Padanannya adatah firmanAllah SWT, # Fy6t+l* "Masing-

masing berjalan menurut waHu yang ditentukan.'ffi

Adh-Dhahhak berlcata "1r t;b errfrrr3a bi qadu (dagmketentuan

yang sudatr ditentukan)." M€,nurut Mujahid: 9W arfimya ka suhbaanir

rahaa (seperti perputaran penggiling g@dun) . Al Husfuanbisajadi bentuk

masdar dari foas abtuhu afosuktkt, yalmi dengan harakat dhammah, fuas ban

wa husbaanan. Seperti al ghufraan, al hrfraan dan ar-rujfuaan.

Uis aabuhujuga berarti' adadatlru (alatmenghitungrua). AlAktrfasy berkat4

"Bisa juga menrpakan bentuk jamak dari al fuisaaD. Seperti syihaab dan

sythbaan."

Al Husbaan jugaberarti al 'adzaab wa as-sihaam al qushaar

(adzab dan panatr-panah pendek). Hal ini telah dijelaskan dalam suratr Al

6r (Qs.Az-Zumar [39]: 5).



IKahfi.@ Bentnk tmggalnf qdal^t fousbaonah. Al husfuanah jagaffi,
al wis aadah ash-shaghiirah (bantal kecil). Dikatakirn j aga,, laas s abtuht

4abila aku membeiqra bdal.

Finnan AUah SwT, elii,.t 'AiS 'riJft "Dan tumbuh-

tumbuhan dan pohon-pohonan kdn4uoryn tmfuk kepada-I.Iya. " Ibnu

Abbas RA dan lainryra berkata "An-nqim adalah apa yang tidah memiliki
l*ab dn asysyajar adalah 4a 14g m€miliki kaki ."

An-Najm diambil dari najama asyqlai'u yonjumu nujwnnan,

yang artinya zhahara wa thala' a ("n'-npak dm timbul). Sdangkan sujud

keduanya adalah dengan zujudnya bayangm kedumya. Demikian yang

dikatakan oleh Qatadah.

Al Farra' tlerkat4cro'Maksud sujud kedumya adalah keduanya

menghadap matahari ryabilamatahari terbi! kemudim condong bersarna

matahai itu hinggatidak ada lagi baym,gm""

Az-7ajaj berkat4'Sujud kedualrya adalah beredrnya bayangan

bersama keduanya SebagairnanaAllah SWTterfrmm, tt+ VA'Yurg
b ay an g anny a b erbol ak-b alik' 63t

Ilasan dan Mujahid b€,tat4 *'i:fl di sini 
".talah 

bintqg di lmgir"
Sdangkan sujudqra, menurutpendryat Mujahi4 adalahbeftolak-baliknya

bayanganrryra. krilah pengertian yang dipilih olehAth-Thabari, seperti yang

diceritakm oleh Al Mahdawi.

Adajugapngmengatakanbahwamaksud sujudnyabimag adatah

teirygelmrq4 smffiamaksud suju&rya pepohonm adalahrrnrdafqrabuah

pohon itu rmtuk dipetik Demnikim 1ag diceritakm olehAl Mauradi.

6a' Lih. Tafsir $rahAl Kahfi ayat 40.
@ Lida. Ma' ani Al Qw' an Q I I l2).
6'(Qs.ArNa$ 

[16J:a8).
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Ada lagi )ang mengatakan bahwa maksudnya adalatr semuanya

tunduk kqadaAllab. I!{alsjmganlahkalimmenlmrbahbintary sebagaimau

kaum Shabi' in png me,rryerrbatr binatang dan sebagian be sar orang' aj am

(nonArab) yang menyembatr pohon.

,4s-Sujrudulinyaalttadlnu'(tmfu k)danihrryrrhhsifatmakhtuk

yang tidak abadi. Demftim yurg dic€ritakm olehAl Qqairi.
Mennnrt An-Nahhas, asal makna as-sujwd dalambahasa adalah

al-istilaam wal inqiyaad lillaah (berserah diri dan tunduk kepada Allatr
'Az"za wa Jalla). Sedangkan padabenda mati, fimduknfia serruabenda mati

kepada perintahAllab- Padabinatang prm seperti itu juga Bisajuga artinya

berasal dari zujud shalat

FirmanAltah SWT, (I55 i1:l$ "DanAllah tehh meningilran

langit. "Abu Sarnmal membacanya w(N samaa'2, dengan rafa'sebagai

mubtada' . Dia me,milih hal ini kare,na dia me,lrgathafl<annya atas kalimat,

ofil;.';*: t't';Jf6. Dirimenj arlikm 1mg di' afhafi terrdiri dari rz ubtada'

dan khabar seperti )rang meng'athafi. Se,mentara ahli qira'ah lainrrya

membacanya de,ngan nashab (was samaa'a), sebagai maf'ulbagsf il
tersembunyi ),ang ditunjult<an olehr/l' 

,l/ setelahqra

Firman Allah SWT, Stdt &'* "Dan Dia meletakkan

neraca (keadilan). " Maksudnya, al 'adl fteadilan). Demikian yang

diriwayatkan dari Mujahid, Qatadah dan As-Suddi. Maksudny4 Dia

meletakkankeadilanpng dibuni.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr Altah
meletakkan syariat. Wadha'a fulaanun kadzaa artinya alqaahu
(melemparkannya). Adapng mengatakan, hdasarkan pengertian ini maka

al miizaan adalahAl Qur'an. Kar€n4 di dalnmn)na terdapat keterangan apa

yang dibutuhkan. Ini menrpakan pendryat Husainbin Fadhl.
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Ilasa4 Qatadah juga dmAdh-Dhabhak ffi,*AI Mibno, tnt
adalah timbangan ymg memiliki dua wadah ymg biasa digrmakm untuk

menimbang agar manusia dryat meinimbang s€bagia mereka tqtadry
s$agianlainrl],a"

Lhg@m alatini ad"lah berbeffirktreritanennm bemaloraperimh

untuk berlaku adil. tlal ini ditmjuH@ oleh frmmAllah SWT selrrjutnlnL

yslU <irt itls "Dan tegal*anlah timtutgot iat dangot adil. "
Al QXth arfiiya al 'adl (adll). Ada,juga 1ran,g m€ngdalrm bahura artinya

adalahallaubt(huhm).

Ada lagi yang mengatakm bahwa 11ag dimaksrrdkrr ndtlnh

meletaldcm timbmgro di tlri kirnatwtrkmeniml*'rgsmuaanet perhrtu"
Asal miizaan adalah mauzaan.Ilal ini rclah dipaadrm dalom surah Al
lfraaf.632

Firman Allah SWr, gtfi nfl6, {f -$ryaya kmru jangot
melampaui batas tentang neraoa r'la "Posisi arlrprdtilf bol€h nashab

dengan taqdir (perkiraan) ada hunrfTbr ymg rrihilmglrrn Seakm-akm

ditatakan, li an laa tathghaz. Sama sepe,lti firman Allah SWT,

ifu oi'{ fifr i;3- "Allah menerangkan Auh.rn ini) kcpadamu,

supaya kamu tidak sesat. '8 Bolehjlugaori, memiliki t€"ryat dari i'rab,
maka maknanya qy (yakni), sedmgkm |;if;'berrdasatrm pend4at ini,
berada pada posrij aznt Sama seperti fmmAllah SWf, *'rj:Ji l{l*rS
itl.,I 91 

"Dan pergilah pemimpin-pemimpm nqe*a (soayn furkata),
' P ergilah kamu' ."6st Maksudnp, ay inryat

a2 Lib- Tafsir surehAl.A'raaf ayat &9.
or 

1qs.an-Nisaa' [al: nQ-
*(Qs.Shaad[38]: 

Q.
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Ath-Thughyaan artinya alelampaui batas. Maka siapa yang

mengatakan bahwa a/ miizaan artinya al 'adl (adiltkeadilan), berarti dia

mengatakan ath-tfugb,aan adalah al j aw (-halimftezhaliman). Sedanglon

siapa yang me,ngatakan batrwa al miizaan artinya timbangan yang biasa

digunakan untuk menimbon& be,rarti dia mengatakan ath-thughyaan adalatr

al-bakla (curang/kcuran,gan atarr kurmgAnenguragi).

IbnuAbbasRAb€*at4'Tmgmlahkali*n mengkhianati orery)Eng

kamu memimbmg untukn5na." Diriwalatkan dai IbnuAbbas RAjrrga, bahwa

dia berkat4 "'Wahai para petugas, kalian ditugaskan demgan dua perkara

lang dengan sebab keduaqra manusia bisa celaka: takaran dan timbangan."

Sementara, siapa yang mengatakan bahwa al miizaan utinya al
hukm, berarti dia mengatakan ath-thughyaan adalah at-tafuriif
(penyirryangur).

Ada lagi yang me,lrgatakan bahwa dalam ungkapan ayat ada yang

disemrbnnyikaq pkni: wadha'al miizaanawa amaralatm an laa tathghau

fiihi @iameletakkan timbangan dan memerintahkan kalian untuk tidak

melampaui batas padmya).

Firman Allah swr, 1t#t\ryA$ ga:ftr!;.,iili.+iS
"Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu

mengurangi neradr l'fz. " Maksudn5a, menimbanglah dengan adil. Abu

Darda' RAbe*at4 "Luruskan penguhn keseimbangan dengan adil." Ibnu

U),ainah berkat4'Menegalil<an dengan t^ngan danbersikap adil dengan hati."

Muj ahid berkata " Al qisth afinya al' adl dalanbahasa Romawi."

Ada juga yang mengatakan bahwa ungkapan itu sama seperti

perkataan; aqaama ash-shalaata, yalgmaksudnya mendatanginya atau

melaksanakannya pada waktunya. .t{ q aamo an-ruawu aswaaq ahum, arfinya

mereka me,ndatangi pasar-pasar mereka Makna alat Jangar kalian tinggalkan

berinteral<si dengan timbangan yang adil.

I
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Firman AIIah SUIT, 'ob$ lirri {3 *Dan jangantah kanu
mengurangi neraoa itu" Jagmlralian menggrmgi timbangm danjangan

melakukan kecurangm pada talrrm dm timbmgm- Ini sama sep€rti firman
Allah ',4zzawaJatla,aWfiS dUL;i r_Li; {3 ,,Danjanganlah

lramu htrangi takaran don timfungat'res

Qatadah be*afia tentmg a5at ini, "AdiIIalL wahai enak Adam,
sebagaimana kamu se,nang diperlakr*m derrga. adil dan sempumakanlah

sebagaimaukmu senmgdip€dal$h sffiam$rma sesragguhn),a adil

itu merrbawa maslahat k@a mrmria."

Adajuga ymg m€ogel@bahurameknz'Ua Danjaqganlah kamu

mengurangi 1fuftangan kebaikan kalian pada hd kiama! sebab itu akan

merj adi kenrgim bagi kalim

l<ata Olbfr diulang beb€r4a kali ftap11. keadaan susunan ayat-

ayat. Ada juga yang mengatakan bahwa pe,ngulagan itu krena p€rintah
men)rempumakm timbmgm dm mqefim}mkeatilan parlmya

Para ahli qira'ah me,mbacanya i;rri, yakni de,ngan huruf ra.
b erharakal dhammah dan hunrfsiz berrnnakil, kasrah. Seme,ntara Bilal bin
Abi Burdatr dan Aban dari Utsman memb aranya takhsanru, yaknidengan

huruf ra' dan funlf. sinbahaakatfattuh.tr Kodm5a ada dalam segi bahasa

Dikatakan, aklaartu al miizaanwa Htasaratlta, sama sep€rti ajbanuhu
wa jabartuhu.

6s (Qs.HuudIl]:8a).
"' Ura'ah imtidakmutawatir. Qira'ahini disebuttaa oleh IbnuAthifrah dalamll

Muharrar Al Wajiz (151324), Abu HaySran dalann Al Bahr At Muhith (8/lg9), den [2-
Zamakhsyari dal"m Al Kasyslnf (41 5O).
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Adajnga fag mengatakm brlhwa takhsaruu, yakni dengan huruf

ta'danhnnrf sinbahtakatfatluhataspfuraanhunrfTardft ihngkan.

Maknanya : wa laa toltaarut fil miizaan.

Firman Allah SwT, 4qWS LfiV6 "Dan Altah telah

meratakan bumi untuk makhluk Nya)." Al Anaam artinya an-naas

(marusia). Demftim ymg diriwaydrm dai lbnuAbbas RA Menunf Hasaru

jin dan mmusia M@ sairy yurg melata (berjal^n) di muka

bumi.hil€bihumurl

Firman Allah SWT,'-.$-li re " Di bumi itu ada buah-buahan. "
Maksudqa, semua rncfln buah-buahm yang dianggap sebagai buah oleh

manusia. ./,ts\rt il; i;l!l'6 "Dan pohon htrma yang mempunyai

lrelopak mayang." Al alsnaam adalah bentuk jamak dari himmun. N
Jauhari berkata,GT "Al Kimnah dmal kfunaamah afiinyawadatr muncul

buatr penutrp cikal bakal buab- Beffirkjrmeknla adialah kinaam, akimmah,

alonaam danakr,arlrriim. Kuwna alfashiilu, artinya apabila cikal bakal

buah dikhawatiflran mdi, lalu dfunryi hin gga m@adi luat

Alammat an-naHilatu wa kammamat artinya pohon kunna

mengeluarkan kelopak ma),mgn),1 Al Kimaam dan al khnaamah j1ulga

berarti rya png digrmakm "ntrk menrfiry mulut unta agar tidak mengggt.

Dikatakan, ba' iittot ntabnmtm tlinya mafiuum. Kammamtu asy- sy ai' a

artinya ghaththaituha (aku menuttpiqra). Al kammu artinya apa yang

menutnpi sesuatu dm pelindmgirya Contoh lain, hmtmul qaml'1sft, yakni

dengan harakat dhannah- Sedmgfim bentukjamalcnya adalah alonaam

dan kimamah. Seperti bLbb dn Afufurl Al htnmah juga berarti peci

yang brmdr, kacna ia mmnryi kqnta.

67 Uh" lsi.^Slr ilrrrah (sDtU).
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Hasan berkatu " a,ffi .!,r1 artirya png mempunyai kulit kaytr
pelindung sebab pohon kurma memiliki kulit kayr pelindung yang ada di
bagim atasnla." Menunf Ibnu Zaid, mqunpi bunga sebehnn menjadi bua]r

Ikrimalr berkata " Dzaatul ahmaal."

FirmanAllah SWT,'t:rVj3,_rh;rt ii..fiS,,Dan biji-bijian
yang berhtlit dan bunga-bunga lnng haram baunya." Ar habb artinya
biji gandum dan sejenisnya. .Jh'fr adalah at-tibn. Dernikian yang

diriwayatkan dari Hasan dan lainnya Menunrt Muj ahid, daun pohon dan

tanaman

Menunrt IbnuAbbas RA cikal bakal tanaman dan daururya png
ditipargin

Menunrt Sa'idbin Jubaif darm mudatanmalr, pkni pngpertama
tumbuh dari suatu tanaman- kri juga dikafakm oleh Al Fura' .Gs Orang Arab
biasa mengatakan, kharajnaa na bhifiu zar 'a, ryabilamereka memotong
darinya agar dapat befuuah. Seperti ini juga dalmr Ash-ghihhahf, ,a"haft ,
az -zar' a artinyaj azaztuhu q abla an ydrika.

Diriwayatkan dari IbnuAbbas RAjug4 al 'ashab adalah daun

tanaman yang benramahijar, qabila bagim atasrryra telatr dipotong dm kering.

Padanan ayat ini adalah fimanAllatr SWI IAC #'e "Intu D*
menjadilran mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat).-6{o Al
Jauhari:nr wa qad a'shafa az-zar'z (tanaman itu telah berrrtnrm) . Makaarum
mu b hif afiayatempat itu bmpk tanmranryra- Al'Ashifahatirya huryular
daun png padanya akan muncul bulir,

63ELih- Ma'aniAl Qur'au karyanya (3/l l3).
63e Lih. As h- S hihhah (41 l4M).
m(Qs.AlFiil[0s]: 

Q.
e I Lrh. A s h- S hihhah @l 1.40g.
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Al Haawi b€*ata, *AI 'As ilu,al 'ashiiJirtrtinya darm bulir."

IbnuAs*Sil&itbd@,qorogArab bertata rrntuk daun taunan;

al' oshf, at' ashiifah dm al iill." Daln As-fiihhah !'z al i iA afuyabatmg

tanmm)'egtelahdiPoeo

,{r-Rat;han atutya u+iq.Ddim ymg diriwa}atkm dai Ibnu

Abb6 RAdmMujehid Se.6.merrunaAdbDhatrhak' itu adalahbatrasa

Himta

Oiriura:rdrmdailbNuAbbasRAiryeAdh-Dhahhakde Qatadalt

artinya adalah bau hanrm yag dryat dicirm. Ini juga dikafakan oleh Ibnu

7ad"

Diriwayakm dai lbnuAlfias RAjuga, maksdnya adalah s'anta

hijatr tanaman Sa'id bin Jubair bedat4'Artiryra adalah rya ymg bffdiri di

alas dahm" Al Frra' bedota,tr "AI'aslffulahhnilnm ),mg daat dimakan

dm ar-raifoaoradalahtmmmymgtidak dryat dimakan"

Al IGIbi b€dda, Sesmgguhtllp al'ashf addah darm yang dryat

dimakan dan w-raihaotatalah biii ymg dryat dimakan "

AdajWa f'mg mengafia}4 t+aifuam adal"h setiry sa)'uran )ang

berbau hanrm, f,2p62mmusia senmgmacirm bau png hanrm. Pola kata

ar-railaaanadalahfa'laor.Ratfuofiutar-roo'ifo ah-Asalhtxtfi ya'pada

kata itu adalah hunrf rrya. Dirubah m€nj di yn' karcnarmtuk membdakall

errrtrrra ar-natfoaotii ymgberati s€ala sratu yang merriliki ruh"

Ibnu Al Arabi be*at4 *Dikatakan, syai'un ntufraanii wa

rnibaotii,atirya sesuanr5@gmemitkiruh-"

Bolehjugpkata itr b€ryolafi'aloant.Jika demikian maka asalnya

a2 Uh- Ash-Shihhah (U 165t .
qt 

Lifo- Ma' ani Al Qw' aqlfiyarya (31 ll4).



adalalr raiwafoaan Huruf wau digarcrtJ- dengan 1n',lilrt salah satuya'
sr4rrn Wh dm layyin.Kernrdim, dit@km tqa ta$frd

karena uloran kata panjang dan bertemunya dua hunrftmb nhn, yafr, ahf
dannun.

Datam Ash-Shihhah,u ar-raihaanadalah nama hrmbuhm ymg
sudah dikenal . Ar-Railueanjugabemarti rezeki. Oitatatrm, liluafu abtaghi

raihaanallaah (aku pe,qgi untr* mencari rezekiAllah- DaIm sebuahhadits

termaktub: Al waladu min raifoaanillaah (anak salah satu dai rez*i
Allatr).645 Dikatakan jtga, subfuaanallaah wa roiluaanaha. Keduanya

dinashabkil\ sebagai masda. IGlimat ini fi latekrn d€ngrn malrsld memqii

Allah dan meminta rczeki.

Sedangt<anfirmar-Np, t*?jtS &7fr i:r,{tsmakamakna
al' as hf adalah batang tanam an dan ar-raifuam adal-h darmn),a Demftim
yang diriwayatkan dari Al Farra'.

Para atrli qira'ah umumn)a me,mbaca t:rVj3.*fi ls,{6,
yakni dengan rafa',sebagai' athafkepada W. Sementra Ibnu Amir,
Abu Haiwah dan Mughirah menashabkannya,tr sebagai 'arhafkqadn

,;,ifi . /(raj uga png mengatakan, dengan adanyarrt 
,l/ ymg t€rs€mhmyi.

Maksudnya wa khalaqa al habba dzal'ashfi wo raifuaora. yikadernikim

maka bagus berhenti (waqaf) pad a 4J31ifi L$.

il Li/o- Ash-Shihhah (l B7 l).
a5 Hadits dengan lafazh: Al-Waladu min raif;aanil jannah (anak rcnpalaa selah

satu rezeki di dalam surga), disebutkan oleh As-Suyuthi dalern Al Jonti'Al lfubir (U
788), daririwayatHakimAt-Tirmidzi, dariKhaulahbintirrakim- Diajugam:rcln*n
hadiS dengan lafaz,h ini dalamAl Jami' Ash-Shaghir dengan sanadnya, no. 9690 d"n
memberi kode d h a' if padatya.

ffi Qira'ah derigat nashab adalah qira'ah yarrg mutawafii sebagairnane yrang
termaktub dalan Al lqna' (21778) dan Taqrib An-Nasyr,h- 178-

f-;;:-
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Sedagkm IImh dm Al Kisa'i memb u o-raifoaotf dengro

jar(trrrakatkasruh>.r'sfud'athalkqrdra.;*fr .Iolatrstdory*fi inaa

al ftabfu dnl'aslfi wo miforud.Ilal ini tidak Uertcmmgm dengm ormg

yang memaknai o+aihrutdettgm r€zeki. Scbab, sealcm-akm dikalakm,

wal-foaabu &tr fi?4i,Rdiyag benrya biji datah rcz*ijuge sebS biji

mqnryakm rez*i @i prabin*mg da o-mifuanmenryakm rcz*i bagi

manusia fidak bertemmgmpula dengan ormg ymg mengatakan balma

matsu0nf adalah bafimlm ymg dicium"

Fimran Allah swr, 9q# Vkp ,1t; &$ -ua. nibtat
Tuhan kamu yang noufuh yotg kanu dusnkmT " Firman ini dituiukan

kepada manusia dmjb krcoa ltual otaondigmakm untuk rnmusia dan

jin Ini menrpatan pend@jumhur ulama tlal ini ditunjt'kkan oleh hadits

Jabir RAyang telah disebrflm di awal surab yang diriwalatkan oleh At-

Tirrddzi. Dalam hadis inr disebutkan: "Jin lebih baikjau,abannya dari

kalian."

Adajuga ymgm€ttgatakan bahwa ketikaAllah SWT berfinnarU

6{,ii G d* 6-t;Ji ilLS,Dia meirunjul&an bahwa apa yang telah

disebutkan dan ryaymg drm disebu&an ditujukaq k€pada mereka Allah

'Azza wa Jallajuga berlitman,c:lilfl'ri'"3J Lfu"Kami akan

memp erhatilcan s eperululn kcpadamu hai manusia dan j in.'88 Firman

ini jelas ditujukm k€padammrsia d"njin Bahken, Diajugaberfirmm dalan

surah ini, g+, {6 r{1 tS;li - Hai i amaah i in dan manus i a.' 6s

Al Judmi bdret", TlirmmAllahjuga ditujul@kepadajin bersma

manusi4 sdralipun sOaumlratidak adapen5rebutm t€nhgjin Sma seperti

at gira'ahHa@ah denAf Kisa'i ini zru tawatir sebagaiwttyang termaktub dalam

Al lqna' (2177 8) dat Taqnb A*Nosyr, h. 17 8.
st (Qs. Ar-Ralsan [55]: 3l).
n'(Qs. Ar-Rabman [55]: 33).
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firman Allah SW'T, 

"qV 
A3V $L 'So*poi lada in hilang dari

pandangan 6s0 Dalam walryu yang lebih dahulu turunpun telah disebutkan

tentangjin. Al Qur'an sendiri seperti satu suratr. Apabilajelasparajin itu

dibebani seperti manusia m aka ayat-ayatini pun ditujukan kepada kedua

ij enis makhlukAllah ini."

Ada lagi fngmengatakmbahwa firmm ini ditrdukm hanlakepada

manusi4 berdasartan kebiasaan orangArab dalan perrbicaraan untuk safu

orang dengan lafazh dual, seperti yang telah dipryarkan dalam penjelasan

firman Allah SWT, * A t:$l "Lr^parlcanlah olehmu berdua ke

dalam neraka. '65r sedangkan firmanAllah swr setelah #{ 3Si an
'J;Jl til5 ditujukan kepada manusia dan jin.

Pendapat yang benar adalatr pendapat jumhur ularna berdasarkan

firman Allah SWT, 1t7 !b. ti;i,'3 ,ri$tS "Dan Allah telah meratakan

bumi untuk makhluk (Nya)."

AlAalaa(r<11;)annyaan-ni'am(kaniknatan).kriadalahpendapat

seluruh alrli tafsir. Bentuk tunggalryra adalah ilan dan alan seperfr, mi' an dan

ishan -Bisajt'ga bentuk tr:nggalnya adal ah ilw dar. alyn. Ada enryat belrtuk

bahas4 seperti yang diceritakan olehAn-Nahhas. Hal ini telatr dipaparkan

dalam surahAl A raafs2 dan suratr An-Najm.653

IbnuZaidberkatA"AlAalaa(rrlt;)a{tnyaalqudrahft ekuasaan).

Maknanya: fa bi ayyi qudrati rabbikumaa tukadzdzibaan? (Maka

kekuasaan Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?)." Ini juga

dikatakan olehAl Kalbi dan dipilih olehAt-Tirmidzi Muhammad binAli.

"o(Qs.Shaad [38]:32).
t'(Qs.Qaaf 

[50]:2a).
652 Lih. Tafsir surah Al N raaf ayat 69.
653 Lih. Tafsir surahAn-Najm ayat 55.
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At-lftmitkijuf bcdda,'Surah ini termask di iltra orrab$rah

'alanntl qo'an. Al 'alon artinya komanda praiurit Tentunya p:ajurit

mengiktri kmmdmla Dis€bril'alon @,kiltna ia adalah $rah

srfrnkerajamdakdnrasam"AllahswTkfum,'ol:,fr * O,.t'i|pi.
Diamahrkasrah fui d€ogro meir;rebut nmaNp: ii>fl a masdrim
banyzk nmanma-Nya, agar hmba meirgetahui bahwa s€mua yang

dis€futkm setelahya termasuh di mtra perbudcl'Ip, ker4iarNya dm

kekuasaarNla, ymg Dia kelualcan kepada mereka dri rahat-Nya lmg
besa. Olehkil€oaitl Diaberfirmm, ?tY,fr P A ,Ffr.

Kemudian Allah SWT menyebut manusia. Dia berfirman,

6r3y G. Kemudian Dia menyebut apa yang Dia perbuat terhadap

mmusia dm rya yang Dia kanmi4kan kepadaqa Kemudim Dia me,lryebut

perodran matrhn4 bulan dan sujudqra segala sesuatu, baik yang berdahan

keras marprm yang berdahan lemah. I-alu Dia menyebutkan terangkahlra

langit dan pel€takan al miiznan, yitu al' adl &"ilitm), juga pengharparan

bumiunukm*m*-Nya

Allah SWT pun menglhithab duaj enis makbfuk-l'Ip manusia dan

jirg kaika mereka melihat rya yng kelur atau nmpak dari kekuasaan dan

kerajaan Allah dengan rahmat-Nya png dengan rahmat itu Dia meratrmati

merek4 tanpa mengharapkan manfaat dan tidak membutuhkan semua ifir,

namrmjustu merr*a merqrckutukm-Nya dengan bertata-beftala dan semua

1mg madcajzlikan s6agai sesenrbahzr selain=Np, dmj,sfuu mereka ingftr

teftadry rahmat png mengeluarkan segala sesuatu rmtrk mereka

Allah SWT pun berfirman kepada merek4 V*t ,11; is$

96.#.Maksudnya kekuasaan Tuhan kamu yang manakah yang kamu

dustakan? Pendustaan mereka adalah mereka melrjadikm seluhr bagi Allah

pada segala sesuatu )ang keluar atau nampak dari kerajaan dan kelarasaan-

Np" Sekutrr yangjugamerriliki dm berkuasatersama-Nf- Itulah pendustaan
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m€[Eka

Ke,mudianAllah SWTmenyebutkanpenciptaan manusia dari tanah

kering dan menyebutlan pe,lrciptaanjin dari nyala api. Kemudian Dia pun

bertmyakepadamerrdra, g(# V*t" r:,{t; &'9i. rrarmaqa kekuasaan

Tbbmkmulmgm,ekahymgkmudustakan? sesungguluryaharyamilik-

Nya setiap penciptaan setelah penciptaan, kekuasaan setelah kekuasaan.

Artiryra pengulangan pada ayat-ayat ini adalah untuk penguatan, lebih

mempertegas pemptaan dan melrjadikaon)ra sebagai argume,ntasi atas

m€f,d(a-"

AI Qrtabibd@,'SesungguhnrSnaAllah SwTmelryrbudran nihnat-

nihat-Nya di dalm surah ini dm mengingafkan kepada maklrluk-Nya akan

kenihnatan-Nya Kemudim Dia mengiringkan alxat ini dengan setiap sifat

ymg Dia sSr$km dm rn'kmat 169 Dia p4aftalr, dar menjadikannya sebagai

pe,misah antara seti4 ftp nilcmat agar mereka mernperhatikannya dan

mengakuinya. Seb4gaimana ymg Anda katakan kepada orang yang

mengingkari kebaikm-kebaikanAnd4'Bukankatr karnu dahulu fhkir, lalu

aku kayakan kamu?Apakah kamu mengingkari hat ini?! Bukankah kamu

dahulu orang hina, lalu aku muliakan karnu? Apakafr kamu mengingkari hal

ini?! Bukankah kamu dahulu tidak dapat berhaji, lalu aku hajikan kamu?

Apalmh kmu mengingf,ai hal ini? !' Pengulangan dalam hal seperti ini sangat

bagus"

Husain bin Fadhl berkata, "Tujuan pengulangan adalah untuk

menghinda*an kealfrm dmmenguatkm hujjah atau datit."



trIrmnAh:

V6..,6n
l6i.yxt t iS

t
tS

,y tq bus g$;r€ ;;t;,r #{ G
ec,

"Dia mencipttktn manusia doi tonah kering sepefii tembilear,

dan Dia menc$fiakan jin dui nyola apl Malw nikmat Tuhan

kama yang monofuh yong funtu dustslun? Tuhan yang

memelihara hcdua tempd t*iit motahari dan Tuhan yang

memehhara *.io" tempat tabenamnya Maka nihmat Tuhan

lwmu yang mano*ah yrg hmu dustakan?.D

(Qs. ^lr-n4!pran [55] : 1a-18)

FirmanAllah SWT, #{l G "Dia menciptakan manusia. "

KetikaAllahSWTmenSrebrdrm alamyangamatbesariniyang

terdiri dari lmgig bumi dm segalaisirya, ymg di dalamnya terd4at tanda-

tanda keesam dm kehasaar-Nya, Diapun me,lryebutkan penciptaan alam

yang kecil. Dia berfirmm, 6l,i3y G.Sestrai dengan kesepakatan para

ahli talctril, mac$ftrJ,a *lalahftlafi$.

Firman 6llah gW'T, t€ff€ )* g2 "Dari tanah kering

seperti tembike, " l:;l; utinya tmah koing yang mengeluarkan suara

Ds€nryakm dengan tmbl:lrrymgdigmelrl'n untrkmerrasak Adajugalang

mengatakan bahwa atirya adalah tmeh 5mg bercampur dengm pasir. Ada

lagi yang mengatakm bahwa rtinya adalsh tanah yang berbau busulg dari

s lalta al-lafonu wa aslulla, etiqra ryahila deging telatr be,lbau busuk. Hal

Surah Ar-RahmaanEj



ini telah dipqadcan dalm suratrAl Hijr.a Di sini Atlah SIVT berfirman,

,€,;f,€ W 92 "Dari taaah kcring seperti tembikan 'Sedangkan

di sana Dia berfirman , g# f n W ;s2 "Dari tanah tiat koing
(yang berasal) dari lumpw hitam yang diberi bentuk"655 Dia juga

berfirmandalmsurahlain, ?)$ * u i;;frL61 "Soungrrtrynl(oni
telah rnenciptakan mereka dari tanah lis1.'ss6 Dia juga berfirman,

yG o 
".iJ, 

?31; JtS "seperti (penciptaan) Adam. Altah
menciptalran Adam dui tutoh'tr Semum5/ia semalcna batrwaAllah SWT

menganrbil sebagian - nah bumi, lalu mengadoniqra hingga melrj adi I alr,ah,

kerrudian benrbah hingga menjadi seperti hrmpur hitang kemudian berubatr

hingga memdadi tanah kering s€pqti t€mbikn

Firman Allah swT, l(' i gC n 'llri;n i#', "Don Dia
menciptalcan jin dai nyala api." Hasan berkata 'Maksudf,iJi adalah

Iblis. Dia adalah ayahjin."Adajuga mg me,ngatakan batrwa'd+fi adalah

bentuk tunggal dzri alj inn.
rl

p)uar{nyaal-lahb(mayala).Demikimpngdiriwalatkandari
IbnuAbbas RA. Diajugaberkata" *Allah SWTme,nciptakan jin dari api

murni." Diriwaptkan dari IbnuAbbas RAjugabahwajin diciptakan dari

lidatr api, yakni ujung api pngmenyala. Laits berkata, "Almaarij ailinya

kobaran api yang mengaratr ke atas yang sangat panas." Diriwayatkan dari

IbnuAbbas RAbahwa pC annyakobaran api png mengarah ke atas, lalu

sebagiannya bercampur de,ngan sebagian lainryra: merah, kuring dan hijau.

Sama seperti ini diriwayatkandari Mujahid. Namun semuamaknadi atas

tidakjauhbefteda

@ Lih. Tafsir surahAl Hijr ayat 26 -

"(Qs.AlHijr[15]:2Q.
66 (Qs. Ash-Sbaaffaat [37]: I l).
67 (Qs. Aali 'Innaan [3]: 59).



Ada lagi )lug rrFtgri'rryn [p1hva ol rrwg adalah s.nalapd*./
hal yzng lepas, tryaadaymgmeoaha. Sma scp€rti ini pertotaanAl

Muburad: .d l rnooij derahryi yug tcpc, tid* ada yag neoatmla

Abu LJbaidah dm llase bcd@, "Al ttuufi atinp crrlpurm
api. Asalnya dai akr Wnuoja, ryabila tidat stabil dm bercmpr.
Diriwq/atkan baforyaAllahSWTreiptata&aryi hlu Diamencqur
salah safimya dengm laimya ffifu saleh safiuyamcmelrzn ymg laimla
ldnilah naar as-sarwrlDai api fuitah Iblis dici@m-"

Al Quqairi bedrm, Talm bahasa, al nauij ranya al mwsal

au al muHrtalath (ymg lepas ,tau )rug tercryur). Kata itu berbentuk

faa 'il (srfrjek) namun bemalma ,ruf 'uI (fiiek). Sma seperti firman Allah

S!\[, itl', )C 92 "Dia dicipta*ot dari airlwtg tqlnn@r'6s Fitman

Allah SWT, '#13 fig, "Ikhtdrryn WE diridal'tte Jadi, al naarij
mtknadzuumaraj.

Dalam lslr-Sh ihhah, N karrharrbakt4cd, * )6 r; gC aaVa
ryi yag takUerasry. minfeUan SWfmenci@kmjin"

FirmmAllahswT, g(# e; .SU is$ -uotonibnat

Ifuhan kamu yang nanakoh yog kom. &tstokot?"

Firman Allah swr, {;fr qS #F $3 "Tuhan yans

memelihara kedua tqnptffiit nwalwi do fulrotpg menelihara

kdu tempat terbanorurya- " Itdak$@a, Dialah TUhm yug memelihra

kedua ternpat t€6it mafiahri. Dalm surahA$Shaaffaat Atlah SWT

berfirman, O4i;Jt +fi -h, fulw targ+ry ta'bit ntdaltul'61
Kaermgro terilmg hal ini dah dilqpdrln dalm peujt{m a}d int

6r (Qs. AlbThartol [t6J: 6.
@ (Qs. Al-&aqgrh 169l: 21.
@Lih.Ash-$dhluh(J,fill.
6r (Qs. Ash-Shaaftat [34: O-

E S -ar Ar-Ra:rmaar-r



fimanAlhh:

"Dia membiokol dat lutnn mengalb yang kcduanya
lccmadian beficmu, antoa heluanya ada batas yang tidak
dilanpaui olch masing-mosing. Moka nihmd Tuhan kamu

yang manakth yarrg ka nu fustahan? Dafi kcduanya keluar
mutiara dan marjuu M&t nibnot Tuhan kamu yang manakah

yang koma fusfritt?.' (Qs. Ar-Rahmaan [55] : 19-23)

Firman Allah swr, { Lii U# e gW ;fii t;
94 " Dia membiarkot fua tantm mengalir yang kcduanya kemudian

bertemu, antara kpfrn Dn ada bata.s yang tidak dilampaui oleh masing-

masing. " {-i afmlva khalla tw utala tw alanala (mbiakarl melepaskan

dan tidak merrpedulikan). pftatatan, maraja as-sulthaanu an-naasa,

apabila sultan tidakpduli terhadry merrdra Dkatalcmj lg4, marajaartinla
lrhalatha (be,rcampur). AlAkhfasyberkata'Suafir kaum berkat4,, Ammj a

albaftrainsepertimoraja.Fa'ala,hnaf 'alabamahasama"

{fi "Dw lautan- IbrnuAbbas RAberkata, ..Lautan langit

dan lautan bumi." Ini juga dikatakm oleh Mqiahid drn Sa'id bin Jubair.

9W " Yang kduorya btqm+" dalern setiry tafuun. Ada j uga

yang me,ngatakan, keduauj'ngnyabertemu l{ssan dan Qatada}r berkat4
"Laut Persia dan laut Romawi." Ibnu Juraij b€rtat4'r.aut asin dan sungai

tawar."Ada lagi 14g me:ngetaken, lart timrr dm latr barat. Kedua ujrurgrya

w;-fi|;
gG.#Gt;,1t;
"7:6t",
-a

p9

@
,yl;

6
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berterru Ada lagi 1mg m€ngatakaq laut mutiara dm laut marj an.

Lii.l$i "Antara keduanya ada batas." Maksud L5; "aarn
al baj U (pq@al@. Berrdasakan pendryat pertma 4a png artara langit

dan bumi. De,mikian yang dikatakan oleh Adh-Dhahhak. Sedangkan

berdasarkm pend4at kedua: bumi png ada di antara keduaqa, yaitu Hiiu.
Demikian png dikatakan oleh Hasan dan Qatadab" Sementaraberdas.rkan

pendapat tainqra kekuasam ilahi, seperti yang telatr diprya{<an dalam suratl

AlFurqaan.@

Dalam sebuah riwalat dariAbu Hurairah RA" dni Rasulullalt SAW,

beliau bersabda, ' ,Sesungguhnya Allah SW berfirman kepada sisi barat,

'Sesungguhnya Aht menj adikan padamu beberapa hamba-Ku yang akan

bertasbih, bertakbir dan bertahlil lcepada-Ku, juga mengagungkan-Ku.

Bagaimana sikapmuterhadap mereka?'Sisi barat menjawab, 'Aht akan

menenggelamkan mereka, wahai Tuhanlru' Allah SW berfirman,'Aht

akan membawa mereka di atas tangan-Ku dan akan menjadikan

lrckerasanmu di sekitarmu.'

Kemudian Dia berfirman leepada sis i timur;' Sesungguhnya aht

menj adilran padamu beberapa lamba-Ku yang akan bertasbih, bertakbir

dan bertahlil lrcpada-Ku, juga mengagungkan-Ku. Bagaimana sikapmu

terhadap merelca?' Sisi timur menjauab, 'Aht akan bertasbih kepada-

Mu bersama mereka apabila mercka benasbih kepada-Mu, benakbir

kcpada-Mu bersama mereka apabila mereka bertakbir kepada-Mu,

benahlil kepada-Mu bersama merekn apabilamereka benahlil kepada-

Mu dan mengagungkan-Mu bersama mereka apabila mereka

mengagungkan-Mu.'

662 Lih. Tafsir surahAl Furqaan ayat 53.

Surah Ar-Rahmaan



Maka Allah menbrinya perhiasan dan menjadikan batas di
antara barat dan timur, dan salah satunya bentbah menjadi asin dan

lainnya tetap tawar."

Riwayat ini disebutkan olehArTirmidzi Al Hakim, Abu Abdillah.

Dia berkata "Shalih binMuhmmad menceritakan kepada kami, easimAl
Umari me,lrc€ritakankepadakami, dai SahI, dari ayabnlr4 dariAbu Hurairatr

R["

9q# { "Yang tidak dilampaui oleh masing-masing. "Qatada}r

berkata "Tidak melannpaui bes t€xtadry mmusi4 hingga me,ne,lrggelamkan

mereka dan menjadikan antara keduanya dan manusia tempat kering."
Diriwaptkm dari QatadahjugadmMujahid: Salah satunyatidak melampaui

batas teftadap png lainnp, hin gga mengalahkamya.

Menurut Ibnu Zaid: Makna 9g*{ adalah an yaltaqiyaa
(bertemu). Perkiraan maknanya: marajal bahraini yaltaqiyaan lau laal
barzalrhul ladzii bainahumma laa yabghiyaani an yaltaqiyaan @ia
mernbialrrrdualafrmmengaliryargke&raryakemtdiarbertenru, semdainr

tidak ada di antara keduarya batas png tidak dilarnpaui oleh masing-masing

keduaryraberterru).

Adajuga png mengatakan bahwa maksad al barzakl, itu adalatr

apayaigdi antara dunia dan akhirat. Maksudny4 di antarakeduaqra ada

tempo waktu png telah ditetapkanAllah SW'T, yaitu tempo waktu dunia.

Kedua tidak dapat melampaui batas. Ialu, apabilaAllah mengaktriri duniq

kedua laut itupun merdadi satu. Ini sama seperti firman AUah SWI
U;3 3i..fi (3y "Dan apabila lautan diiaditan meluap."663

Satrl binAMullah bqkat4 "Al Baftraanadalahjalan kebaikan dan

6 (Qs. Al Infithaar [82]: 3).



jahtehrr*a dfral bazr/ftdiamf ffiirflrdr
@-

FtrrntAm swr, ltL. fii.fif W eF abttuy
kehwndioa futnojot"Maksudn;tryUirrdnrFlk' I

l<alim dili aiq, a*nsa-ndrrbiji danbqtrffiHrdrid-
Nafi ' dm'Abu Amru memb aaXfujar&n {F'tgr W Xm'

bqhaalril. dha mahdan hunrf ra' ber;ffiffir,ArtirF, dc{gpll&
f il mortntl (kata kerj a pasif).6

Sedangkm ahli qira'ai lainnp rnernhace dilgtn fu6[;r"
berhrua/ffi.farlra, dan huruf ra' berharakat ewd, yry herti m4irr
sfiagnfaa'ilnya-

l1i2 maksudnya" keluar dari air asiru ffi dri rirtme, krm
ormgArabbiasamengurrpulkar drajeniq kernufu meryfrpitffint..ntrrg

salah satrmya. !*" seperti firman Allatr SWq ,t'fi #i ,1;,1';
'r<i',-tli'Jqli lr "Hai golongan iin dan W rybh tu
datang kcpadamu rasut-rasul dari gotoitgu kn safrtLffi
Sesungguhyapaarasul ihr dri golongan manusia, bfudri gdrEpiin-
Demikim yang dikatakm olehAl Iklbi dan lainnla-

Az-Zanajberkata "Allah SWf meriyebu*ank"'ilF- APtra
kelua sesunr dari salah saturrya, maka b€rafti ketuq 9TP? 

ei smrytdi
firman Allah swr,,Hi @ 6+ y"y,t U K,'&dSf6 ;fr
fti 6j:r1 'Iid.ak*ah kamu perhatikan bagatiary AIIaL tdoh

menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat? Dan Allah m@fut
padaryn fulan sebagai calwya. ffi Bulan b€rada di lmgit emh" *nr'trF

agsm'ah ini mutantatir sebagaimana yang termaktub dalmfa$ib ,b4W"b,
t7$'tuAllqna'Qf778).

o6o (Q& AlAn'aam [6]: I 30).
666(Q&lltnrl[71]: l5).

t=*l



Dia menyrbutkm tujub" Ndaka seakan-akan btrlm adapada tujtrh langit itu."

AbuAliAI Faris berkata" "Ini termasuk datam bab membuang

mudhaf. Maksudnya, min afoadihimaa. Sama seperti finnanAllah SWT,

P ,lEfiin h: |b "K"poda seorang besar dari salah satu dua

negeri (Makkah dan Taifl ini?'67 mal<sudnya, min iftdal qaryatain (dari

sdahsatudnnegeri)."

Al Akhfasy, Sa'id berkata, "Suatu kaum mengira batrwa mutiara

keluar dari air tawar."Adajugaplrg me,lrgatakm batrwa ada dua laut. Dari

salah satrmla kelua mutira da'r dri yang satunya keluar marjan.

Menunrt IbnuAbbas RA ada dua luat. Laut langil 6h11 lxuf lrrmi.
Apabila air lmgit jatuh ke dalm kermg lant malca ihr akan menj adi mutiara

Maka disebutkan keluar dari keduanya Ini juga dikatakan oleh Ath-
Thabari.668

Ats-Tsa'labi bertata'Disebutkan kepadaku bahwa ada biji-b{i di
dalam kermg. Apabila air huj an mengenai sebagim biji itu maka biji itulah

png menjdi mEiara sedmgkm yag tidak terkena air hujan, tetry menjadi

biii."

Adajuga png me,ngatakan bahwa air tawar dan air asin berterru.

Maka air tawar itu seperti penyerbukan bagi air asin. Maka dinisbatkanlatr

kepada keduanya, sebagaimana dinisbatkan anqk kepada ibu dan ayah jika

yang dilahirkan adalah perempuan. Oleh karena itu dikatakan, tidak keluar

mutiara kauali dari ternpat pertemuan air tawar dan air asin.

Adalagi )aqgmengatakmbahwamarjmadalahmutiara ngbesar.

Demftimymg dilatakan olehAli RAdan IbnuAbbas RA. Sedangkan lu'lu'
adalah mutiara yang kecil. Namun diriwayatkan dari keduanya jug4

@ (Qs. Az-Zrkhuf [a3] : 3 I ).
6t Lih- Jotri' Al B ayan, karyatya (27 -7 7).

Tafsir At Qurthubi



kebalikannya Il'lu' adalatr mutiarabesar dm rndan adalah mutiara kecil.

krijug dikatakm olehAdh-Dhahbak dm Qatadah. Sernentralbnru Mas'ud

danAbu }vlalik bertata,'I\[cjan adalah mmik-manik me,ratl"

FirmenAlleh:

4J r'iit; g!@gG'v',f, f, J.Lvr,rt lA it:

@eqF
"D an kepanyaan-Nya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya

di lautan laksana ganunggunung. Muka nikmat Tuhan leamu

yang manakahyang kamu dustakan?."

(Qs. Ar-Rahmaan l55l: zaAS)

Firman Allah SWT, )'?t'r{e " D an ftepntyaan- Ny a I ah b aht era -

bahtera." l'4) artinya as-sufun ftapal-kapal). Ltitit "Yang tinggr

la1am1a." Qira' ah ahh qira' ahuurumqra adalah .iA"ii, yatni dengan huruf

syinberhanlr,il.fathah.Qatadahberkaf4'Maksudrryraadalahyangdiciptakan

untuk berjalanrberlayar. Diambil dari al irayaa'."

Mujahid berkata,'Malaranya adalatr kapal-kapal yang diangkat

layamp- Jika layamya tidak diangkat maka tidak disebut LZitt .-
Al Akhfasy berkata, *Lqirt artinya al majriyaat (yang

dijatankan). Dalam hadits disebutkan bahwaAli RAmelihat beberapa kapal

yang berlayar. Diapun berkata 'Demi Tuhan lrlfufr 2t'fi, aku tidak

merrbunutrUtwandanbahkmtidakp€mrahb€rniatuntrkmernbunulurya'.'6

6e Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsiqra (41272), dari riwayat lbnuAbi Hatirn

Surah Ar-Rahmaan[s],D



Hamzah danAbu Bakar dari Ashim mennbacaberbeda dengan di

atas, yakni al munsyi'aal, dengan huruf .qyiz berharakat kasrah.i7o

Maksudnya, al mutsyi'aatus sair (yang siap berlayar). Disandarkan

perbuatan kepada kryat-kryal ge[agai kiasan.

Ada juga png me,ngatakan bahwa makna bt-xft adalah ar-

raafi 'aat asy-syuru' (yang mengangkat layar-layarnya). Siapa yang

merrfathalrkan syin make diamEr gataken afuya al r?arfru' asy-gntra' (>ang

terangkat lalar-lapnya).

FirmmAllah SWT,,"Gt-f ,rrlrq* kalj ibaal (I-a1<sa:r;gtmung-

gunmg). l/' alam artinya al j aful ath+lwruiil (gunung png tinggi). Artinp
kapal-kapal di lautan itu seperti gunung-gmung di daratan. Hal ini telatr

dipaparkan dalam surahAsy-Sylraanr Ya'qub membaca al jawaarii,

de,ngan hurufya' pada saat waqaf (berheoti), semeirtara ahli qira'ah lain
mengfuilmgf,m huuflu' Es&il.

ffi Qira'ah ini termasuk gira'ai tujuh sebagaimana yaog t€rmaktub dalanAl lqna'
Qnq.

67r Lih. Tafsir suah Asy-Syrnnaa ayat 32.



flrmnAlhh:

osemua yutg sdt di bami ifr. ohol birroso. Iru tdq kc*d
Wajah Tuhanmuyang rrterrrpunyai hebman dor. keuliostL

Maht nihna Tuhan hamu y,rng monofultyotg koau
dusutun?.' (Qs. Ar-Ralmaan [5fl : ?eB)

FirmanAllahsWT, gll r* n Y "sananayotgafudibunti

itu akan binasa." Dhamir (kataganti) pada q,ie rcmat kqada.if!T.
Kata ini telah disebutkan di awal strah, yakni pada frmmAllah SWT,

4q Q;:a't ifi$ Dikarakan, huws alaamu rrron'aloiha(diaorang

yang paling mulia di atasnya). Maksudnya adalah di aas bumi, sekaliprm

sebehrmnya tidak ada pe,nyebutan brmi. Ibnu Abbas RAbedrata aGtika

alat ini trnrn,pramalailcatbed@,'Binasalahpeofrdfthmt' I\dakatrrunlah

firmanAllahswT, G; lorl i i* B 'Tiaytiqsa uatpastibinasa,

l@anli Allall e tvlakamalaikatpun pkinbahwamerdraprnpasti binasa-"

Demikim ymg dikdelffit ol€h Mrytit
Bentuk kenikmatm pada kebinasaan makhluk adalah kesamaan

mereka dalam bal kematim dm d€ngp kerrdirr semuaqmjadi sana

Adajugaymg melrgatakm bahwabentrk kenikmatmya adatah kematim

itu menryakm sebab perpindabm ke negsri pembalasm dm pahala

Firman AUah swT, Art ES ;l*3 "mt Hq kctral wqat,

,.)
Jt
I.rt

a16
,x;as;*s
#e;,1{r;

at'j,{r', vY*L6y

62 (Qs.AlQashaeh [28]: E8).
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Ilrtanmu yang meqryryai kebesam dot kemuliaan " Maksudnyir, Allah

png kekal.m Wajah haqra m€nryakm ungftapan adanya DzatAllatr SrrfT.

hilah yag dipegmg oleh pra ahli @iq dri ulama kit4 sQ€rti lbnu Farral(,

Abul Ma'ali dm lainrya Sementramerurnrt IbnuAbbas RA balryawajatr

adalah rmgkapan Dzat-Nya. Sebagaimana Dia berfirm or, ,ib;Ei ;lA
+f3{6 ,yli it "Dan tetap k"*al Wajah Ttuhanmu yang mempunyai

kcbes aran dan kemuliaan. "

Abul Ma'ali brrdril+"Al Wqih,mal$tfuyamenunrt sebagian besar

imm kita adalah adaqaAllah SWT. Inilah lang disetujui oleh guru kita Di

antara dalilnya adalah firmanAllah SWT, Art E; ;pS Yang disifati

dengn,fuqa' ftekal) ketikamaftfih* d4atbinasaadalah adanyaAllatr SWT.

Hal ini telah dijelaskan dalam surahAl Baqarabda pkni pada firmanAllah

swr, fi Ei 'i ij; t$ft "Moka ke mana pun kamu menghadap

di situlah wajah Allah.'n' Kami juga telah me,njelaskan secara parf ang

lebar tentang masalah ini dalm Al Kitab Al Asna.

Al QuEairi berkafia'Suatr kawn berkata,'Itrr adalah siftt tflnbahm

atas dzatyngtidak boleh dibalmglm atau dip€ftmfkm bentfury,a Cukp
sebagai maksudnya, Tuhan menyambut siapa yang Dia khususkan

merruliakmrry"a.' Namun lang beoar, maksud wqiah-Nya adalah wujud-Nya

dan Dzat-Nya Dikatakan, haadzaa wajhul amri, wajkuh shawaab wa

'aimtshshmvaab."

* Yang renjadi p€gangan salafus-shaalih adalaih bcriman dengan semua sifat
sebagaimoayangterdapatdalamnash, taryaadapenakwilanatauE€ngalihkanrnakna.
Artinlra, Allah scpcrti apa )rang Dia b€ritahukan tcrilary Diri-Nya, akan tetapi tetap
dalam lingkup, ',5 # # "Mak ada sesuafi. pun yong santpa dengan Dia."
(Qs. Asy-Sytnraa [a2]: I l)

67' Lih. Tafsir surahAl Baqarah ayat I I 5.
05 (Qs. Al Baquah [2]: I l5).

t-'* )Tafsir Al Qurthubi



Adajugpymgmeag@l@bahramalcsdn:aadalahkekallah ymg

nampak dengan dalil{alihya seperti nryAcntamanusiadengan wajatrrya.

Ada lagi ymg mengatakm bahwa maksudnya adalah kekal aratr

yang dengannya seseormg meaddrdkm diri kepadaAllah S\YT.
. o) ,

"lrtlj 3 3 : Al j alaal utmyakeagrmgan-Nya kebesaran-Nya dan

keberhakan-Nya ekm sifrt-sifrt tap$i.Diilr*akaj alla a.sysyai' u,artinya

azhuma (bqar). Aj lahtrtu atinlna' ulv.lnntulta (aku me,mbesarkannya).

+4i aOAan tsim drrrtialta.

+${6 artiq"aDiapantas rmtuk dimuliakan dan disucikan dari

sekutu png tidak pantas bag-N),a SebagAimana dikatakaq ana ulrimuka

min lwadzaa (sa1"a memulialrenmu dri ini. I\taksudq,4 me,lnbebaskanmu

dari ini). Contoh lqin, ibaantal anbiyaa' wal auliyaa'. Kami telah

memapakan secra lengkry dra isim int, baik scara babasa mapun secara

makra dalam Al Kitab Al Asna.

Anas RAmeriwaldrm, batnra Rasilullah SAW bersabde

et?),trr*i' ti t.5wl

"Langgengkant mangucqkat 'Walni Dzat yang Maha Agung

danMulia'."'676

Akan tetapi ada yang meriwayatkm bahwa ini adalatr perkataan

Ibnu Mas'ud RA. Maknanya, tetryilah ucryan ini dalam doa. Abu Ubaid

berkat4 " Al llzlraozhrtinla men@i sesrdu d'n me,nekunin5xa-"

676 HR At-Tirmidzi dalan pcdahesa Emg doadoa, (51539, no. 3524), dan dia
berkata tentang hadits ini, Tladits ihoib,ti&kdihafiL" HR Ahmad dalam Al Musnad
(4/177). Hadits ini jugadiscbutLanolehAs$unrthi dilernAlJami'Al Kabir(l/282),
dari riwayatAt-Tirmidzi, dariAus RAAh'ru4 ArNasa'i dan Hakimdari Rabiah bin
Amir. Hakim brkab,"Stuhilr, ,l"n ini disetrjui olehA&-Dzababi."
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Ada juga png mengatakan bahwa al ilzhaazh artiya al-ilhaah

(mengucapkar benrlang-ulmg [tmda memelas]). Oirlwaydtm dri Sa'idAl

Maqbari, bahwa ada seorang lakiJaki yang berdoa dengan memelas. Dia

berucap,'.Ya Nlabo yaa dzal j alaali wal ilaaam, ya Nlaty yaa dz al j alaali

wal ibaam. " Tlba-tiba ada yang bqsent, "SesunggulmyaAku me,lrdengar,

ryakeperlumu?."

FlrmanAllah:

@ pL ai #|9\yifis,v5i,:-it c,y'ilrr.
@eqF 6?';,-'iit;qV

"Semua yang ado di langit dan di bumi selolu meminta kepado-

Nya Saiap waha Dio dalon fuibafun Mafu nihna Tuhan

leoma yong manakah yang kuna dustakan?.D

(Qs. Ar-Ralmaan [55] : 29-30)

FirmanAllah swT, pUU ,**rt .i ,y, ,ifrf- "5*rr-
yang ada di langit dan di bwti selalu meminta kepada-I,Iya. "Ada lang
mengatakmbahuamalarenla s€mraoratgymg adadi lagitmmidaraht
dan semua orang )rmg ada di bumi meminta r@€ki.

IbnuAbbas RA daAbu Shalih b€dcatq'?eng[uni lalgit meminta

ampunan kepada-Nya tidah me,minta rezeki kepada-Nya seda.gkm

penghuni hmi meminta keduaya kepada-Nya"

IbntrIuraij bdota,'laamalaikdmminakmrca*i rffi*penduni

bunri. Artinla, kedua p€nmintam itu dni peqghurd lmgit dm p€tryhmi hmi
nntuk penghuni bumi. Dalam sebuah hadits disebutkan: fusunguhnya di



antara para malaikat ada sororg nalaifu yotg twtnli*i anfr fuh
w aj ah. San waj ah s eperti rwj ah rrrqusio- Yd ar, iailah yory rruninta

rueki kcpada Allah wt* bani Adarrr. Safi. @ah srytimial, singa-

Wajah inilah yang meninta rueH wrfi.k binototg her. fuu Woh
s epoti waj ah banteng. Vq d iniloh lwtg manhta ra*i ufr bAmE
ternak San wajah lagi seputi wajah bwwg elatg. Yaial, biloh yotg
mantinta taeW wtuk h,natg." IbmlAtba' UeACIA *SesmggphuJtamer&

merninta kekuatan kepada-Nya unfirk melaksaakm ibadah-l

Firman Allah swT, 9t! A i $',9 -urrry wh. rria

dalam kesibukan." Ini adalah kalam mubtada'. ,i'ri ,finaserrahkm

karena zharf sebab firmmAllah SWf, gl3 .i, dau kaeaa "Luf#
p€rmintaar IGmudimdimulai yG A i.

Abu Darda' RA meriwa)natkan, dai Rasulullah SAUI, belial

bersabdatentangfinnanAllahswf, yL O i ti'S ,nhw"Miry
waktu Dia dalam kesibulcan". 'Di antara kesibuknn-Nya, Dia
mengampuni dos a, melaporgkot keslitan, mqruliakn sud. kmon d@t

merendahlran kaum yang lain'.'ffi

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, dri Rasulullah SAW teilmg

firmanAllalr 'azzawaialla, gL .i i ti'Sl "S"tqwahtDtadolon
kesibukan. " Beliau bersabda, "Mengampuni dosa, menghilangkan

lcesusahan dan memperkenankan orang yang mqrrohorr-'$

Ada juga png m€ngatakan bahwa di mtaa kesibuk*Np, Dia

menghidrpkar daunemmlm,mfmulialmdmmcrEhinabqmernhfiirEz*i

dantidakmmberir@eki

67 Discbutkan olch lb,mr KaBir &lmtaftimya @D711), hi@nilAhirrrrinl
dari Abu Dar& RA dan dari tiwayat lbnuAsakir dai bcbcrqejahpcrirr:rm yq
berbeda, dari Urnrru Dar&' dad Abu Darda' RA Ibnr Ksir bc*e, Yog bm
adalah yang pcrtama. Yakni samdnya yang pcrtama-"

tt Disebutkan olch Ibuu Katsir dalam sumbcr di atas, dari riraFt Ba"E.

t-."l) Sui-an -.-R.a.-::-



Ada lagi yang meirgatakan batrwa ymg dimaksudkan adalatr

kesibukm-Nya pada hai-hari dunia dan alfiirat Ibnu Bahr berkata'Masa

selnnrhnya adalah duahai. Pqtona, selamahari-hri duda Kedtn,hai
kiamai Kesibukan-Nyapada hari-hui dunia adalah menguji dan mencoba

dengan perintatr dan hmgm, menghidlrykm dm mematikaru menrberi dan

tidakmmberi. SedmgkmkesibukmNyapadahni kiamat adalatr merrbalas

dm mengfoisab, memberi pahala dm memberi siksa "

Ada lagi yang mengatakan bahwa maksud ayat adalah

merrberitahukan tentang kesbukm-l.Iya di s€tiry bfii dunia Ini secara lahir.

Asy-syah dalam bahasa bcrarti al lfiathb al 'azhiim (perkara

besr). Bentukjrmakrrlaadalah aqlsyufuot lvfalc*dasSgz h di sini adalatl

jamak. Sama seperti firman Allah SWT, $lt 'e* '$ "Kemudian

dilahirkan-Nya kanu sebagai se.ororg anok'so

Al IGlbi bertata, aksibukmNya adalah menggiring ketetapan-

ketetrym kepadaterrfo dmwaktuu5ra"Amubinltlaimmberkda telrtmg

firman Allah swr, pE .i i ti |$ -*tiop wa*u Dia dalam

kesibukan".'Di antara kesibukan-Nya adalah Dia mematikan orang )rang

hi&p, men@km ryaymgDiak*daki di d4lF n rdttiemhino, mennrliakm

ormg ymhina dm mengfuinakm orag5ang mulia"

Salah seorang amir pernah bertanya kepada menterinya tentang

firman Allah Swr, yE .i i ti ',1. -s"rup waHu Dia dalam

ke.sihtkan " Menteri ini tidak ded menjawab rya mafsuarya Al<an tetapi

dia meminta tempo rmtuk menjawabrnya sryai esok hari. Dia pun pulang

dalan keadam gmdaL

Sesampainya di rumalu seorang pelayannlxa yang berkulit hitam

berkata kepadaqa, "Ada rya de,ngm trm?" M€otcri ini prm mernberitahukar

@ (Qs. Al Mu'rnin [40]: 67).
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rya ),mg telah t€rjadi k€padapduJrebdndit him t€rs$ttr PelaSp tersebut

lalu berkatq 'I(e,mbalilah kepada amir. Aku akan menjelaskannya

kepadanya" Menteri iniprm kembali kepada mir dan mengafiakan balwa

pelaymya d4a menjelaskm firmmAllah SWT im k@m5a

Salah seorag mir (peuirynD ihryrrnmemmggil pelal@ t€rsebut

Ringkas c€ritq pelayan tersebrr bc*at4 aGsibukm-Nya addah Dia

me,masukkan malam pada simg dan memasukkalr simg pada malam,

mmgeluakm yang hidup dai yag mai dm mengeluata ymg mati dai

lmghi&p, mlremtutlmlasakitdmm€ltohrqt sakitymg #, mernberi

bala kepada ymg selamat dm men5relamatkm yang mendryatkan bala,

memuliakmlaghinadmme@inar-yug6tlli4 memhut fikirymgkala

dan membuat kaya ymg frkir."

Salah sormg mirihrymbddak€padapel4mt€rs€bt$'Kf,nu
telah menyelesaikan suatu masalalrku. Semoga Allah melapangkan

kesulitanmu." Kemudian amir itu memerintahkan 4gar pakaian menteri

dilepaskm dri trbuh meoterirla, trm pelaym tersebut dm m€'maleikannla

kepada pelayan tersebut I&tika ifi1 pelafrm tersebut be,ltata'TIai tuankq

ini termasuk kesibukm (Ir€6utu)Allah SWf."

Oiriura:A<m daiAb&rllahbinThahi4 bahsradiamanmggil Husain

bin Fadhl, lalu dia berkata, "Ada tiga ayat yang sulit kupahami. Aku

me,manggihu agar dryat memecahkmla tffiltrfut. Penana, firmanAllah

SWT, AS A €;6'I{oena ituioditah dia sarang di antara orang'

orang yang menyesal. e Padahal telah disebutkan dalam riwayat shahih

bahwa penyesalan itu adalah tobat. Kedua,Iirman Altah SWT,

yL .i i ti|$'S*upwabuDia datan tcesibukan-$t Padahaltelah

e (Qs. Al Maa'idah [5]: 3 l).
crt 

1qs. Ar-Ralpaan [55]: 29).

t-i1D [i_ 
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disebutkan dalam riwayat shahih bahwaqalam (pena) telah kering (tidak

digunalrm lagi) krena semumya telah dite@km smpai hri lrran*- Kaiga,

firman Allah swT, 5;. tl {f #r}, ,i olS 'Dan bahwasanya

seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah

diusahakannya e latas, begaimma dengro pelipatgandaan?"

Husainbin Fadhl menjawab,'tsisa sajapenyesalan itu bukan tobat

pada urnat te,rdahulu dan sebagai tobat pada umat ini, karenaAllah SWT

telah mengistimewakan umat ini d€ngmbe,lbagai keistimewaan png tidak

diberikan kepada umat-umat tain. Ada juga png mengatakan bahwa

pe4l,esalm Qabil bukm atas p@bumbm ymg dilakukannp teftadry Qabil,
akantetapiatas

Adapun firman-Nya, yV A i i tf, maksudnya adalah

beberapa kesibukan yang dimulai-Nya. Sedangkan firman-Nya,

5; 131 g*y ;ri oiS meknrtaadalahtidakadayangdimilikinya

kecuali rya ymg dia usahakan, s€bagai b€nhk keadilm" Nmun Aku dryat

me,mbalas satu kebaikmla dengro seribu k6aike, s€bagai kmmia"

Seketika itujugaAbdullahbin Thahirberdfui dan mencium kepala

Husain bin Fadhl, serta mmbebaskmpajaknfia

e(Q*ArNajm[53]:39).
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nKami akm memperhatihan sepenuhnya kepadamu hai

manusia danjin Malw nihmat Tuhan kamu yong manakah

yang kana dustahan? Haijanaah jin dan manasia,iika kamu

sanggup menembas (melintasi) peniuru langit don bumi, naka

lintasilnh, kma frdolc dapat nenembusnya nelainkan dengan

lrekuatan Mo*t nihntat Tuhan kamu yang manalcah yang lcamu

dastalran? Kqoda kannu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala

api dan uban tembaga maka kamu fidak dapat

menyelamakan diri (daripdanya). Maka nikmat Tuhan kamu

yang nanakah yang lutttu dustakan? ."
(Qs. Ar-Ra[maan [55] : 31-30

Firman Allah SwT, o(,3i,Ji 'tl '€ Lfr "Kami akan

memperhatikan seperurtnya kqadamu hai manusia daniin. " Dikatakan,

faraghtu mina.sy sytghl afrughu furaughan w a faraaghan (selesai dari).

Tafarragha li kadzaa wa istafraghtu maihuudii fii kadzaa, artinya

badzalnhu(aku kortmkm dan aklhms segala tenaga). NanunAllah SWT

tidak memiliki kesibtrkan 1rang Dia selesai dariqa- Akan tetapi maksudnya

adalah Kami akm membalas atau menghisab kalian hi merupakan ancilman

96.#G:;;,,!t;UV
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dan g€rtakaobagi merekq sebagaimana seseorang berkatakepada orang

png diancamnp, idzan anfanaghtu laka. Afinya, aqshufuka. Faraglw

bermalmaqashada.

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW

membai'at kaumAnshar pada malam'Aqabalu syetan berteriak, "'Wahai

ormg-ormgpngberada di tenpat ini, orang terhina ini mengarnbiljanji setia

agar kalian berperang" Maka Rasulullah SAW be,lsab d4 " Itu adal ah lzbul

'Aqabah.$3 Ketahuilah, demi Allah, hai musuh Allah, la'atafarraghna

laka."e Maksudnya, aku akan berusaha keras untuk membatalkan

pe*aramu. hilahmalmalang dipilih olehAl Qutabi, Al Kisa'i dan lainnp-

Adajuga)raEmengatakanbahwaAllah SWT meif anjikan kebaikan

atas ketahraan dan menjanjikan kejahatan atas kefasikan. Kemudian Dia

berfinnan, 'e 'Lfur'I(ami ekan me,mperhatikan sepe,nuhnya kepada

kalian, dari apa yang telah l&mi janfikan kepada kalian dan Kami akan

me,nyampaikan kalian kepada apa yang telah Kami jmjikan. Maksu&tya,

Aku bersumpah dan bersungguh-sungguh. Dernikian yang dikatakan oleh

Hasan, Muqatil dan Ibnu Zaid-

Abdullah dau Ubay mernb asa sanafrtghu ilaihtm.$s Sementara

Al A masy dan Ibratrim memb aca saytfraghu lahtm, pkni dengan huruf

ya'berharakat dhammah6s6 dathuruf ra'berharakat fathah, yakni pola

maj hul Qnsi!. Sedaogkan Ibnu Syihab dan Al A raj me,mbaca saz afraghu

lahtm,yakd de,ngan hunrf zzz dan huru f ra' berhanlatfatlwh.$T

sNamaslctao"
6tr Discb,utkao olch Ibnu Al Ats ir dalam An-Nihayah Q I a!.
s @m'ai Abdnllah dan lJbay ini tidak mutatwtir.
n Qira' ah ini tid* mutattatir.
a1 Qira' ah ini tidzk mutawatir.



Al Kisa'i berkata, "Batrasa Tamim, farigha yafttghu, iruga

Crrcra:ttakmfamglla y{raghu. Kfrubentrk ini diriwal'atkan ole}r Hubairall

driIIaGh,dfiiAshim."

Al Ju' fi meriwaltatkan, dri Abu Amr, sayafr aghz, lakni de'lrgan

hnruflz' dm ra' bf,&a,iaka,tfathah.& Qira' ah ini juga diriwayatkan dari

ItlnlHumz
piriwadrm dai IsaAts-Tsqafi, saifraghu laharr,Yloideogan

hnnrf mar berhrakat kasrah dm hunrf ra 'trcnzuakatfathah.@

Sedangkan Hamzah danAl Kisa'i mernbaca sayafntghu lahtm,

yaloi dengan hunrfya'.n Adapun ahli qira' ah lainnyamerrbaca dengau

hunrfmar. Ini m€nrpakm bahasaTthmatr

itijfft utinyajin dan manusia. Dinarnakan demikian, kare'na

merekamenpakmbebanbagi bumi, baik saat masih hidup mauprm setelatr

meninggal &miaAllah SwTUerfirmm, q'6rl *ifi *:?lS "Dan btorti

telah mengeluo;km beban-bebm berat (yang dikandung)nya.'ar Contoh

lain, perkataan [14!' aT ihi tsaqlahu, artinya sempurnakan berat

timbmg@)R

S€bagian ahli ma'ani bertata, "Setiry sesuatume,rniliki kadar dan

berat yang dapat diukur. Itulah png disebut dengan tsaql. Contoh lain,

dikatakan nntnk tehr burung wfi4 tsaql,l<aenaorang png menemukanrryra

sangat bahagia qrabila menemukmlia-"

Ja'farAsh-shadiq berkat4 'Manusia dan jin disebut tsaqalain,

cu Qira' ah bi litJoik mutowatir.
cs gira' ah ini frrik mutavatir.
s Qira'ah Ha@ah dan Al Kisa'i ini addah qira'ah sab'ah ya\g mutawatir

sebagaimna yang termaktub dzlam Al I q n a' (2 t7 7 8) dan Taq r ib An - Nasyr, h. I 7 8.
e' (Qs.Az-Zalzalah [99]: 1).
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karena kednmp dibebmi deqgan dosaJosa-Diajugab€d@,'F'6;;,
dijamakka& kemudianDiahmrma, oillli i!f, U,*"rcdu-1,a adalah

dua golongan Masing-masing golongan arlahh jamak Begitrjuga finnan-

N),a, Fr'r,i ,t) ,f{S ;{i fi;;n,tidakrlifirm,krr tuistdtahonaa.

IGreaa kedmlaadalahdngphngrodalenr bemrkjenrak Smajugfirmm
Allah 'azzawaja11a, -a ,ric,& g1Q,i ljrt| 'Tetapi tiba-tibamercka

$adl dua golongan yang bemrusuhon @ FirmmAllah 'aza wa jalla,
'6, A i- Li ett-1*L 91fu 'Inilah dua golongan (golongan

mulonin dan golongan kafir) yang bertengkac nercka saling bertengkar

mengenai fiihan mereka. s Seandainya Dia berfinnan, sanafntghu

lalatmaa dan berfirman, in istatha'finnaa,tentr boleh-boleh saja"

Ahli qba' ah Sym membaca5a ayyfuB Eoqalaori,yalod dengro

huruf ia' berharakat dhammah,se,melrtara ahli qba'ahleinnya membaca

detganfathah,ssebagaimamymgtelahdijelaskm-

Masalah: Surah ini, surahAlA[qaaf dm qd rubUa(surah Jin)

adalah dalil bahwa firmanAllah juga dituj,kan kepadajin. Merekajuga

dibebani, diperintahkan, dilarang me,lrd4atken pahala dan siksa seperti

manusia, tanpa ada peftedaan Ymg berimm dai m€rcIca sma seperti ymg

berimandaimanusiadan ngkafirdai merekasmasepertiymgkafirdei

manusia. Tidak ada peftodaan sedikipun di mfiramercka

FirmanAllah swT, 'rl;,l"Ai 61 *{tS ;5 ir;ri "Haijamaah

jin dan manusia. " IbnuAl Mubarak menyebutkm: Jun aibirmengaba*m

kepada kami, dari Adh-Dhahtrak, dia b€dsta, "Apabila fiba hfri kimat nmti,

Allah SWT mmerintahkm kepada lmgit dmia. Ivlaka lmgit itrr pun tsbelah

6"(Qs.An-Namlfzftafl.
* (Qs.AlIIaii l?21: r9).
s 

Qira' ah dengathantait dlwwnah dlalzh mumb scUagatmna yang ermlfirb
dalam Taqrib An-Na.qtr, h. lO.
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dan para malaikat prm aiperinmftm olehAllah S\[T trnrn ke btmi, lalu

mengitri bumi b€s€rta isinya. KemudiaAllah S\[tT mintabkan langt

kedua seperti perintabNya k€pada lmgit &mia, lalu para malaikat turun'

hin gga $61$eis-b4is. K661fim tzr€it lctiga, ko€ryd, blim4 keeoe dnt

kettrjuh. I^ahr, malaike't tertipgi ttrun diqgrr k6esra dm wibawaqra ke

neraka Jahanam. M€r& Prm 'naa.dFqgr. rauqgrufa Mereka tidak

merdatmgi suatutqatdd@**enpmf hElincr&mcod4aeal
barism-buism malnlcat hila&rnakre firmm Atldr'azn*'ajallq

,fiV6,/r,'-, li )uif bt 3i; J pWirr1,,r.S, e+i fi,,ri

*1-E3i;{Lii,6
'Hai jamaah jin dot nwrusia"iifu koan ungry aaabus (melintasi)

penjuru langit dan buni, nab lintasilah, kast tidak dapat

menembusnya melainkot fuga fuot' As-foltltru ulnya al'udzr

(alasm)."

Adh-Dhahhakiugabe*na, "Krflramrulli" bsedadi pasaraasar

merefta lmgit tsblfta dmpramatr]rttrun ltlmsia dajin pm berfaiar

Laltl para malaikat membaya mercka- lulah makna fi111xan Allah SWT,

& ! <rtliii {.- pemikim 1ry &lotakm olehA+Nahbas.

Menurutse5n(ltQu{lntu Berdasalmpcrafirarini, kejadian

itu terj adi di dunia Sodmgtm berdasakm p€oa8iran Ibnu AI Mubaralq

kej adian itu tedadi di atffi. Ofuiwa:dm dri Adh-Dhahhak juga bahwa

malsudnla jikakalienrnrnlrrlm&lddaikemaliamacr kilah-

Ibnu Abbas RAbertata, ltlatslOulra jika kalim mampu rmtuk

mengetahui ryaymgadafi l-rgit dmryaymga&ditnmi makekctahuilatt

Akm tetei kalim tidak etren d@ mengEtdminlra kcuali hgan sultluan,

Fkni kAeranean dai Allah SWT." Diriwaya&m dai lbnu Abbas RAjuga

batrwamakna fr {1 <rtliii { a-Hhlangenrankalian keluar dari

r _.--tI :rt{ Il)



keraj aan-Ku dm kelcuasaan-Ku atas kali alr.

Menurut Qatadah: kalian tidak dapat menembusnya melainkan

dengan kerajaarL sernentra kalim tidak memiliki kerajaan.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya: laa tanfitdzu,una

illaa ilaa sulthaanin (kalian tidak dapat menernbusnya kecuali kepada

kerajaan). Ba' bermakna ilaa. Sama seperti firman Allah SWT,

U Gi Jr33 "Don sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik
kepadalat.' *t -"* maksudnya ilayya (kepadaku).

FirmmAllah SWI irlir( " Malca lintosilall " Ini adalah ungtrapan

memastikan kelemahm dalanbentuk rmgtapaperintah.

Firman Allah Swr, irris /, n 'b* tKL '&j-
"Kepada lwmu, (iin dan manusiQ dilepaslan nyala api dan cairan

tembaga. " Maksudnla, seandairya kalim kdua, Aku pasti alcm melepaskan

kepada kaliar qala ryi dm adzab ymg bert almmengbalmgi kalim hingga

kalim tidak d4at menembusnya

Adajuga )ang mengatakm bahwa ini bukur ta'lQ (ndakb€*aitan)

dengan pe,nembusan. Akan tetapi Dia memberitatnrkan batrwa Dia akan

menyi}sa orang-orang 1mg rnaksiat dengar sratu adzab yag menggunakan

4r.

Ada lagi >ang mengatakan batrwa maksudrryra adalah de,ngm sebab

nikmat-nihmd Ttrtrankalimprykalim dusel<rt Damelepaskm atas kaliar

ryala api dan cairan ternbaga sebagai hukuman atas pendustaan itu.

Ada lagi yang mengatakan bahwa maksudnya semua makhluk

dikelilingi dengur pra malaikat dan lidalFlidah ryi kemudian mereka disent

'Wahai sehnrhjin darmausia"Api itulah yarg dimaksrdn),adalfln firman-

6'o5 (Qs. tlilsuf [2J: 100).
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Nyn 16., iY; tgL 'J;i. Menunrt pendryat Ibnu Abbas RA dan

lafon)'q 3t;, *i"l,akobrm api taopa asap. Sedangkan 'od ^aa*ruq
@a ryi. Coffioh lain, pdsatae (hailah binAbi Sbalt saat mengejd( flassm

bin Tsabit RA saerti yag t€rdryat datam ta&irAts-Tsa'labi, Al Mawardin

dm lbnuAbi Shalt juga deta'n Ash-$ihhott da.Al Waqfwl lbfida', kaya

IhuAtAnbct

Mujahid tertata, -,4sy-Syuwaazh arnnya kobaran api yang

bemana hijau"Adh-Dhahhak b€*ata: AsT ymg kehrr dri kobrm 4i,
bukm asry kayu hi juga dikekm oleh Sa'id bin Jubair.

Ada lagi ymg melrgatakan bahwa asy-sywvaazh adalatr api dan

as4. Demftim ymg dikatalsm oletrAbuAmnr dat ini juga diceritakan oleh

Al Akhfasy dai sebagian oragArab.

Ibru KSir wfu sytnnuh, )aloi d€ngan huruf.qyzn Htarakat

kasrah.st Sdangkan ahli qira'ahlaintyamembaca dengan huruf syrn

bertarakat dlummah.Keduanya ada dalam bahasa Sqerli s huw aar dan

shiwas.

'orL 4lalth qira'ah ahli qira'ai umurnnya. 'ori densanrafa'

sebagai 'athaf atas 'by;,.Ibnu Ifutsir Ibnu Muhaishin, Mujatrid danAbu

Amr membaca dengm H-Nh (kasrah fnufoaasinl)ot sebagai' athaf atas
a

-;b.

Al Mahdawi berkat4 "Asy-Slruwaazh artrtya api dan asap.

Berrdasarkm penaftirm ini, m*ajtr (khtffih) sdah jelas. SedangkanTar

me,nnnrt orang )ang memaknai asy-symaazh dengan kobaran api, tanpa

asap sangatjauh- fidak d4at dibenarlcan kecuali atas taqdir (perkiraan)

6'. Lih" TafttoAl Mau/ddi ( 5 l4Y).
o1 Qira'ahinimt tavatir sebag iwtryang tcrmakhrb dalamAl lqna' (l/778).
@ Qira'ahinimutowtirsebagaimana yang termktub dalamAl lqna' (ln7q.



membuaog yang disifati. Seakm-akan dikatakan, yursalu 'alailatm

gruwuzhun min nooin wa syi'ut mh nuluosin. Slni'un di'athaftan

atrs syw aazh den min rufu aasin adalnh sifat bag,i syi' ut. I.aha sydi' ut
dibnmg.n&rpundibuagkil€oasdahdisdrdrmsdetm5a @ lG i.
Sebagaimma dihilangkrn atau dibumgdai perk&m oregArab :'dhrnot
tarail anail,maksrdof alq l@"Bil 'qlaih mzil :alaih. Berrdasartan

keterangro ilr\ ruhaas dijatm d€'!g"n ziz 5rag dihilmgken atal dibpmg"

Diriwal"atkm dai Mujahi4 Humai4 lkimeh dmAbuAlAlilah
wa nilaaasin, yakni dengm hunrfznn bcfrrakat fusrah.IGdrra ada dalm

(muliaasal/kefimmm).

Diriwaptkan dari Muslim bin Jundab wa nqbswr"yakni dengan

rafa'.sDiiwayafl rmdrilluzhalahbinMrrahbinNu'mmAl,{nshri
wa nafuin, denganjan sebagai 'ath$ahsnauin

Bolehjuga w niluaasi4yakni dr"rgrn tanzi menryakm b€riluk

j amak dari na@n. Seperti sia' bin dm shi'aab, dm, nafonnt, de,irgra' 74'o'

sebagai' athof atzs syr,ttttuz.htot Diriwa5rd@ dai llasil, mrArrnr, bqfik
jnnakduirufos.

BoHjuga asah1la un rubus.I.ahtdbdddrm dengln m@hmg
huruf wau, seperti yang telah dijelaskro dalam firman AUah SWT,
'cuQ J ff|.l; "Dan dengan bintang-bintang itulah mereka

mendapat petunjuk"Tu

Diriwayatkan dari AMurrahman bin Abu Bakrah wa nahusstut,

@ Qira'ah initi&Lnutawatir. Qim'ah ini disehttm ole.h lbmAthiyah dalaml,
Muhanar Al Vaj tz (l 5R39),, d.n Abu llay5ran &lam Al Bolv il Mrtilh $l 195).

m(Qs.ArNaUll0: lO.
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yakni deogan hrnfi mar ffiaald.fathah, hunrf ia' batlfialsat dlwnmah

dan huruf.qyrh bcrtasydi{tur dari foassa yaftussu foassan, idzao ista'slnla

(aabita mcnghabiskm). Cotrtoh lain fimanAllah SUff, +:rh i#i \l
" Ketika konu menbwnrt rnereka dengan izin-Nya.'@ Maknanya: Kami

nemhmthdmgmd.

Be,rdasatan qira'ah rrrrllrrr4'.,, isartinya cairm hnring ymg

ditumgkan ke atas kepala Demikim yang dikatakm oleh Mujatrid dm

Qatadah dm diriwayatkm dai lbnuAbbas RA

Diriurayatkm dri IbnuAbbas RAjuga, dm Sa'id bin rubair balrwa

an-rutluaas artinya asap tanpa ryi. Ini semakna denganpe*ataanAl Khalil

dan malcne inilah ymg dik€oal dalm ungk4mArab.

Al Ashma'i bertata" erlku penmh mendelrgar seorang Arab

@alaman b€rkata, ',4s-saliith adalah minlak simsim di Syam dan tidak

adaasrypadmla'."

I\dt4atilb€drdq *Adalimasmgai daicairmhming ngmengalir

dai bahu/a aasyke atas kepala ahli neraka Ttga sungai seukurm malan dan

dua sungai seukuran siang." Ibnu Mas'ud berkata, "An-nufuaas adalah al

muhl (curatbesi png me,ndidih)." Adh-Dhalrhak berkata'Minyak png
me,r:didih-"Al Kisa'i b€*at4 "Api lmgmemiliki angin ftobaran) yang larat."

Firman Allah SWT, glt€tn {l "Moko kamu tidak dapat

menyelamatkan diri (daripadanya). " Maksudnya, sebagian kalian tidak

dryat menolong sebagian lainnya }vlaksuerya jin dan marusia

mr gira'ah ini tidak rrzlawatir. Qira'al ini discbutLan olch IbnuAthiyah dalamAl
Muharrar Al Wajtz (l 5 1338).

ru (Qs. Aali'Imaan [3]: 152).
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trIrmmAlhh:

,'!t; 9p@ 9u+,K isilci6 tt;.:.:t .c.ieii$$
$s A--r;\ ib'Ji;i_{ u;-*@ 9qF 4s

o(r# V,L,r,s rliltvr) , 'vgV@Y-.--

oMoko Wbila longil Umdoh don nenjodi meruh morrar
seperti (Hlapon) mhyah. Mokt nibno Tahan fomu yong

monakoh yang kamu dastohan? PodotooWu itu manusia don
jin fidoh ditonya tentang dosonya Mo*o nikmat Tuhan kamu

ysng ntonohahyang kana dustohm?.,

(Qs Ar-R{meen [55]: 3740)

Firman Allah SWI, li,:,lft *.iiit t3$ ,Maka apabila longit
terbelah."Maksudnsa, terbelahpadahari kimat, 96J-l€ {SiS c,SK
" D an menj adi nerah mawu s qati (kilapo) miltyak,, Ad-Dihaanlakni
ad&rtn @inyak).Dmikiar ymg diriwaydrm dri Mujahi( Adh-Dhabhak
dan lainnrya I\{akranya: menjadi sebening minyalc Berdasa*an malara ini,
mak a ad- dihaan adalabbentuk j amak dari ad4trtn.

Sa'id bin Jubairdan Qatarlah bertcata'Malnrarya: m@adi meratr.,,

Adajuga png mengatakan batrwa maknanya: menjadi merah mawar dan
alirm minyak Mac$ftlia, rneleleh bersma tqbelahujahiagga meqiadi merah

karena panasnya api neraka Jahanam dan me,njadi seperti minyalc karena
lmbekdmmelelehlna"

Ada lagi }ong mengatakan bahw a ad4ihaaz adalah kulit merah
mumi. Ini dis€butkan olehAbu ubaidatr danAl Frra'.m Maksudnla, langt

l;.
Ot+

J-

M Lfr. Ma' ani Al Qar' an, karyaAl Farra' (3 t ll7).
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menjadi merah s€p€rti kulit yang telah dis@ak lo6ena begitu panasrrya 4i
n€raka

Menrrrtr IbnuAbbas RA" ffilrya maknan ra adalah menj adi seperti

trrnen funganawr, pilg{a$n tffiik taorutt,bunga rnawu ryabila benn'ama

dengpberag@wura. .

I

Ibnu Abbas RA berkata u Al F aras arttnya al ward. Pada waktu

mr&n semi, knait aslfodm di aural mlsim dirgig'honait afumry.Apabila

cuaca dingin semakin bunrk maka disebut h,nnait aghbar -"

; 
Al Farra' b€*ata,?o{ 'Yang dimaksudkan denganalfaras adala}t

at watdiyalt Pada wai<tu musim sdmi me,lrjadi mawar kekuning-kuningan.

Apabila cuaca rlingin semarkin bunrk maka menjadi bunga mawar merah'

Apabila lebih dari itu maka menjadi mawdr abu-abu. Oleh karena itu,

disenrpakanlah perubahan warna langit dengan penrbahan warna mawar

te,rs€h$.

. Hasan berkat4 "ll6,l/ig maksudnya seperti minyak yang

dituangk@- 56ab, ryabilakamu menumg minfk maka kamu akan melihat

beberryalvAi"ZaidbinAslambertata,'I\[almm]la: lmgitmenjadi sep€rti

endapan miryak "Adajt€p )'mg mengatakan bahwa maknanp, pergt dan

dahg.

Az-Z*riiaj beftata "Asal makna kata png terdiri dari hunrf wan,

ra' dar, fut adalnh rl't-ng." trni lebih dengan rya ymg telah kami papa*an

bahwaalfuasadalahmawrlangwmmyaberubah-rubah."

Qatadah b€rlmt4'Ilari ini hijau dm akm menj adi warna merah."

Demikim yang dicqitalon oldrAts-Tsa'labi. Al Mawardi berkd4ru '?ra

M Liln. Ma'ori Al Qw'ut karyaAl Farra' (3/l l7).
ru Lih" TbGirAl lt[rxrudi ( 5l4lq.

Surah Ar-Rahmaanf5, a



ulana mutaqaddimin (temdahufu) menyatakan bahua wama asli langit adalah

meralr" Karenabanyaknlapenainaing danjautrryajarak maka langit terlihat

biru Memeka m€nlcrupakmlra dengm urat-urd deah di tubutl sebenrnya
adalah merab, akan tetapi kil€na ada pendinding maka terlihat bern'arna

biru

Jika hal it ucnrmaka lruara smgat dekat dargan ormg yang

m€mmdangnla pda hai kima nmti dm tidak admya pe,ndinding; lanet
terlihd meralu ka€na itulah wana astin5ra Wollaalu a,lam.,,

FirmmAllahswr,fi; {, ',*l*ii*Ji:i { #.#*pada
waHu itu manusia dan jin tidok dinnya tentang dosanya." Ini sama

sa€rti frmmAllah SwT, sr;;*J 4i5 f 'Jl:f_ {j,Dan tdaktatt
palu dinnya kepada orangerang yang Mosa itu, tentang dosa-dosa

meteka.'46 Padahei kiamatnmti akm adabqaktempat untuk itu, I<arE ra

lamanya hari kianat tersebut Sesormg akm ditmya telrtmg sebagian dalr

tidak ditmya tentanrg sebagim laiml,a Ini adalah perrd4t lkimah.

Adajugaf,mgmengdakm[afuyzmnknarla M€r*atidak dimya
apabila mereka telah berada di dalam ngraka

Hasan dan Qatadatr berkata,'Mereka tidak ditanya tentang dosa-

dosamerek4 ler€naAllah merreliharanya danpramalaikat menulisrya atas

mereka" Ini juga diriwayatkan olehAlAufa dari IbnuAbbas RA.

Diriwaptkan dad Irasan dm Mujahidjuga bahwa marcnanlaa: para

malaikat tidak bertan),a terfta€ merek4 kaena para malaikat dapat mengenal

mereka dengan ciri-ciri mereka Dalilnya adalah ayat setelatur>a Ini juga

dikatakan oleh Mujahid dari IbnuAbbas RA.

Dari lbnuAbb6 f,{jrrg4 telrtang firmanAllatr ,az.zawa jalla,

ru (Qs. Al Qashash [28]: 78).



iyit;ilf6| !:r3i "Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan

menanyai mereka semua,"N' datfirman Allah 'azza wa ialla, #'#
LV 1S b) 4i * ',Ir:f- { a"6'*.t ,'Diatidakbertmvakepada

mereka untuk mengetahuinya dari merreka, karena Dia l$ih me,ngetahuinya

dari mereka Akal tetapi Dia akan bertaqra kepada mereka'Ke'lrapa kalian

melakukanrya?', sebagai celaan dalam bentuk pertanyaan"

: AbuAlAliyahberkata,'Tidakditaqraorang)'iulgtidakberbuat

dosa te,lrtang dosa orang yang beftuat dosa" Qatadah berkat4'?ertanlaan

sebelumnp, kemudian dikunci mulut kaum itu dan png berbicara hanya

anggota tubuh saja rmttrk me,mberikan saksi atas memeka"

Dalam hadits png diriwayatkan oleh Abu Hurairall RA, dari

Rasulullah SAW, disebutkan : Seorang hamba dipertemuknn, lalu Allah

SW berfirman, "Hai fulan, buknnkah Aht telah memuliakanmu,

menjadikanmu sebagai pemimpin, mengawinkanmu, menundukknn

kuda dan unta untukrnu, membiarkanmu memimpin? " Hamba itu

menj awab, " B ertot " Dia lalu berfirman, " Apakah kamu pernah mengira

bahwa kamu akan bertemu dengan'Ku?" Hamba itu meniawab,

"Tidak." Dia lalu berfirman, "sesungguhnya Aku melupakanmu

s eb agaimana kamu meluP akan'Ku. "

Kemudian hamba kedua dipertemukan, lalu Dia berfirman

lrepada hamba tersebut. Ternyata hamba kedua ini sama dengan hamba

pertama. Kemudian hamba ketiga diprertemukan, lalu Dia berfirman

lrepadanya sepertifirman-Nya kcpada hamba yang pertama dan ftedua.

Hamba ketiga ini menjawab, "wahai Tuhanht, aht beriman lcepada-

Mu, lrepada kitab-Mu dan kepada Rasul-Mu. Ahtiuga telah melalatkan

shalat, puosa, bersedekah dan melahtkan kebaikan semampuht."

-(Qs.AlHjrtl5l:92).
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Lalu Allah SW berfirman, "Kalau begitu, lccmarilah."

Kemudian dikatakon kcyda lrarnfu ketiga tqrebut, "sekarang, Kami

alcan menbangkitkan salai l{ani ota.smu " Hamfu ketiga inipn bapikir
siapa yang akan bersabi atasrya ltlu, muhtfrqn dhmci do, dikatakon

kepada paha dan dagingrya "Berbicaralah. " Makq Whq daging dan

tulangnya pun b*bicara dangm menyebutkon sernua amal hamba

ters ebut. Itu s enrua ago nenj adi alasm wrtuk dirin ra- Bqitujuga yng
terjadi pada orong yutg t norafrk do orog yotg dbrnrkai Alloh SW. "
Iladits ini telah dicdmkm drlnn srah Frffitail dm laimja.

708 Lih. Tafsir surah Fushshilat ayat 65.
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FlrmnAleh:

6 ; r l3!T5 re"A\ L-fi ?iig|o;-"At 3';i

\+#.!i#1y 96.#G:p,,Jt;qV
,$t;U:V

"Orang-orang yar.g berdosa dilecnal dengan tanda-tandanya,

lolu dipegang ubun-ubun dun kski mereka Malca nikmat

Tuhan hrunuyang manakahyang homu dustakan? Inilah

neralru Jahanam yailg didusUtran oleh orang-orong berdosa

Mereka bukcliling di antaranya dsn di antara air yang

mendidilt yut g memuncah panosnya- Malea nihrat Tuhan

lcamu yrtg manakah yang kanu dustakan?'n

(Qs.Ar-RaEmaan [55]: 4145)

FirrnmAIlahSWI -n'4 6;-#,llrii "Orangerangyang

berdosa dikenal dengan tanda-tandanya." Hasan berkat4 "Wajah yang

hitarr muram d^n matayang biru.-Allah SWT berfirman, uoi:f 
"*SGi #i'e-# 'Dan l(uni akan mengumpttllan pada hari itu orang-

orang yang berdosa dengan muka yang birtt muram. ''0e Allah swT

berfirman, i;. 3 'tFS 'r;:t Je# ?i " Podo hai yang di wahu itu ada

mulra yang wtih berseri, dan ada pttla muka yang hitam muram.'4ro

D (Qs. Tbaahaa[20]: 102).
ao 

1qs. Aali'Iram [3]: 106).
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Firman Allah SwI, t[i!T, ,e";{V 'iL15 "Latu dipegang

ubw-ubm dan kaki merc.ka- " Ivlaksudn5ia, pra malaikat memegiang ubun-

ubrm mereka Yakni, rmbtil bagim depa kepala mereka dm kaki mereka

I^alu menyeret merr*a ke dalrn ryi neraka

An-n awaashii"dalah b€otrkj ,.nak dri naashrarr. Adh-Dhahhak

bertda,'rGduataki dm uhruhmsadisaFrlrm, kemudim dia dilempa
kc dalm ryi nerrdra"Ada yag rrrcltFt^t"'r bahc/a hat sq6gti ini dilalcpkm

agn tu ahyal€bih b€rd de l6ih bqagu.

Adajuga ymg mengdakm bahwa pra malaikat meiraik mercka

ke dalarn api ne,raka s€s*ali d€ogmm€mcgqgubun-ubun dan menyeret

mereka dengan wajah terseret di tr ah dan sesekali memegang keduakalci

mercka dan me,lryeret merreka dcngan kepalaterseret di t"nah.

FirmmAuahswr, lr;# \+* "{: i* *-,,rnitah
neraka Jahanam yang didustalcan oleh orang-orang berdosa.,'
Maksudnya, dikatakan kepada merek4 *Inilah api neraka yang telah
dikabalon kepada kelim, lalu kalim mendustakannla-

Firman Allah SwT, gt; g 6$ *'g;t;4 ,Mereka

bokeliling di antaranya dan di antara air lwtg mendidih yang mentmmk
parugnya. " Qatadahberkata, "Sesekali merekabefteliling di antra airyang

mendidih dan sesekali mereka berkeliling di antara api yang me,lrlala',./I

Haniimafirnyaasy-syaraaD(minumar).

Dalam fimmAllah SWI 9li *te?penahrilan:

Pertama:Yngpurasqra telah menc4ai prmcak. Demikian )ang
dikatakan oleh IbnuAbbas RA" Sa'id bin Jubair dmAs-Suddi.

Kedtm: Qatadah berkat4 "9li maksudnya dimasak sejakAllah
menciptakan langit dan bumi." Diajrga berlcata,' Apabilape,nghrmi neraka

meminta diselamatkan dtri ryi, maka dib€rikan k€pada mereka air yang telah

7,....:!I :(r:l))



dimasakt€rsebtil."

Kdiga:Ka' ab be*ata"' 917 d'l^bnama sebuah lernbah di antara

l€mbah-l€tnbah neralo Jabam- Dhryulkm @arya nmalr-nmahp€nghmi

neraka lalu mereka diceburkan bersarrrabelenggU merekake dalam nanah-

nmah tersebuthingga talepas perse, rdian tubuhmereka- Kemudian mereka

dikiluarkan darinya dengan kejadian yang banl lalu mereka kembali

dilethparkan ke dalam api neraka. Inilah maksud firman Allah SWT,

6u, r$ &b r;; -crrli{ "Mereka berkeliling ili mfiatonya ilan di

antara air yang mendidih yang memuncak panasnya'"

Diriwaya&an dari Ka'ab juga, ba6wa makzud 9l; aaaUtr Laaanir

(ada). Mujatrid betkatq'Yeg srdah sanpai waktu minumarrya dan sampai

puncaknya"

Bentuk kenilmatan p€nyebutan kedatrqatan keadaan hali kiamat

dan siksaan orang-orang yang berdosa adalah adanya peringatan agar

meninggalkmkemalsiatan dm dorongm untukmelakukm ketaatan'

Diriwayatlrm dei Rasulullah sAW, bahwa seorang pemuda pemah

menenrui betau di malml hfli, sadbeliau sedarg merrbaca firmanAllah SWT'

g6$< iSiS UK rg-;fi s-i,Att t5$ "Malaapabilatangit terbelah

ilan menjad.i merah mcwar sqperti (kihpan) minyak " Pemuda itu te'rdiam

dan ungkapan ayat ini membuat te,lrggorokannya terasa tercekik. Dia pun

berkatao'tsagairnana dengro akupadahri lagitteftelall bagaimara dengan

aku!" Ketika itu Rasulullah SAW bersab d4 " Bagaimana denganrnu, hai

pemuda pada hari seperti itu. Demi Tuhan Yang jiwahr di tangan-Nya,

sunggah para malaikat langit menangis kanena tangisanmu-"7|t

7'' Disebutkar olehAs-suyrthi dalamad-Dun Al Mantsur (61145).
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trfrmAlhL:

G:;; r<{r; ttpg 9tii 4; ?te1 ou il;
@gqF

oDan bagi orung yailg tohd ohsr. soot mcnghadap Tuhannya
oda dua saryo. Mafurribilat Talua konuyang nonokthyaig

kanu dusfikan?.' (Qs. Ar-R4[mean lsflz aUT)

FirmmAllahsWf, 94 ry,t ?& 3L ;r.tS "Dortugiorwtg
yang tahtt akan saat menghadop Tfulwnrya ada dua swgo- "Dalm ayat

inidibahasenmasalah:

Peilona: Setelah menyabutkm keadamp€nghrni neralq Allah
SWT menyebutkm rya 1mg telah Dia pemi4lh r.nhrk orag<rmg ymg
beftakti. I!fulma qat Talot akzn vrakfir me4ghril+ Tirhmya'tnlr drtisab,

maka dia pun meninggalkm kemaksiata- Artirya, iW u"t lmashdar
(infi nitiD, bermaloa al qinmr(b€din).

Ada juga )ang me,ngatakan bahwa malrne a1'at adalah 13ftu1t ekrl
perhatian dm p€ngffiasan Tuhmya atasnya Dalihya ad^lah firrnm Allah
swr, c#q,fi ,f U; \F i ;rSt ,Maka awkah rutwtyng
menjaga setiap diri terhadap apa Wng diryrbuafirya (sana dengm ltorg
tidak demikian sifatnya)l "t r z

Mujahid dm lbrahimAn-Nakha'i berlm,'seseumg ymg ingn
melakukmkernatsiatmr, lalu diaingdAllah SWT, nuhdiapmrgringgrlkrn
kemaksiatan itu kfr€na takut kepada-Nya"

7r2 (Qs.Ar-Ra'd [13]: 33).

r--:--:l
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Kdnt: Ayatini menryakan dalilbahwa orang 1mg berkata kepada

istrinya,'Jika aku tidak termastrk atrli surgamaka karnu alcu talak", kata-

kataryaini tidakb€dab jika diahendak melalokan suatu ke,rnaksiatan' lalu

dia meninggalkmya ke€na takut kepadaAllah dan malu tertradap-Nya hi
juga dikatakan oleh SuffanAts-Tsauri dan bahkan dia fat\ilakan

Muhammad bin Ali At-Tirmidzi berkata, "Sebuah surga karena

takutnya kepada Tbhanqra dan sebuah surga kare,na meninggalkan ajakan

gahwfiya-"

IbnuAbbas RAberkata "Orang lang takut akan saat menghadap

Ttrtrmqa setelah menrmaikm semua kan ajibm"" Adajuga ymg mengatakan

bahwa al naqaandi sini arinya al naudhi' (tempat). Artinya: Takut alcan

tqafryadi Uarymnrnanqauntuk dihisab, seperti png telatr dijelaskan.

Bisajuga a I naqaamdi sini untuk hamba, ke,mudian disandarkan kepada

Allah- Ini smaseperti ajal pada firmanAllah SwT,'i+t';t+ li'f "Maka

apabila telah fotary wabunya mereka. 
rar3 l2fuq firman-Nya dalarn ayat

tu, ?rt$ ;6. t:;l$ &1'q "sesungguhnvaletetapanAllah apabila

telah danng tidak dapat ditangguhkan.'qt'

FirmmAllah SWI, gg "Ada dtm sutga." Maksudnya bagi

ormg )aqg t lqil ada&ra srqga. Artinp, setiry ormg 1mg takut mendryatkan

dua buah surga Adajuga png mengatakan bahwa maksudnya adalah dua

sqrga untuk sehrnrh orag ymg takril. Nmum ymgp€rtma l€bih benar.

Diriwayadrm dari IbnuAbbas RA dari Rasulullah SAW bahwa

belian Uersatda, -Dua sr.rga adolah fua bbun di dalam wrga- Luas

setiap bbu sejanh pajalanan sfr/atus talnot. Di tengah setiap kektn

ru 1q.AlA'ruf,[Z[ 3{).
nr lqs. Nu& PU: a).

SLirah Ar-Rahmaan



ada rtmtah dari cohaya. rfulak ada sesuttryw yang mumnl darinya
keanali mengeluarkan irana lnng indah dan pohon hijau Akanya tamt
dan pohonnya pun htat.',ts Hadits ini disebutkan oreh Al Mahdawi de
Ats.Tsa'labi dai baditsAbu Hurairah RA

Ada lagi )"mg meqgataka bahnra dua srqga itu dalah satu sqga
ymg diciptakm untukqa dm sdr snga yag diweisiuya.-

Ada lagi )lmgn€og&lrm bahrra salah str dai dua sngs itr ad"urr
rumabnya dan satunla lagi adalah rumah pra istrinya, sebagaimaa yang

dilakukm oleh pra pemiryin d,mia-

Ada lagi),mgmengatalmbahurasaleh sel dai dua srga ihr adqtah

tetnpat tinggahla dm sanrrya trvi aaakh kdnmya.

Ada lagi 1ag m€ngel(m [6foq/a s.lqh sdu dai dua snga itu adalatl

istaa bagian bawah da satrmp lag adA-t i6"bagim das,

Muqatil bertata 'lGdua5ra adalah sqga .d6fo d*n $rga Na,im-',
Al Farra' be*dq,t'c "sebenamya adalah safu buah surga saj a Didualkan
kaenameqresuaikrrdeagmsrrsunm E/zt "Akmt@iAl qftbimmbmh
akan hal ini dan dia berkata "Tidak boleh dikatakm penjaga neraka itu
'igtnruna (dua puluh), akan tet4i Dia berfirman, tis'ata 'agur (sembilan

belas), kargna men)€suaikm dengm srsunm alat BegitujugaDiaberfirma,

gdi tit'ti "Kedua swga itu mempunyai pohon-pohonan dan buh-
buahan.'417

Abu Ja'farAn-Nabhas berkata, "Al Fara' berkat4 .Bisajadi sqga
itu hanya safiL namm didualkm dalm belrtuk qair. perkatam ini termasuk

kesalahan terbesan teftadry kitab Allah' c-a taj alla. Allah swruernnnm,

7r5 Disebutkao olchAs-suyurhi d^ln Ad-Dun ll Mo*w (61147).
tt6l ih. fu{a'61i Al Qar'an, karyraAl Farra. (3/l lE).
?t7 (Qs.Ar-Ralrnam [55]: a8).
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9* (dua staga), lalu Dia menyebutnya dengan firman-Nyq? (pada

ftedtnnya).Sementara dia meninggalkan png nampak dan bertatq'Bisa

jadi srqga itu hmya saq' dan berrdalih deirgro qair!"

Ada lagi ),ang mengatakan bahwa surga itu ada duq untuk

melipatgmdakan kebalragiaan bagi orang lmg takut tersebut, dengan dapat

berpindatr-pindah dari satu ternpat ke tqat ymg lain

Ada yang mengatakanTrs batrwa ayat ini turun lfiusns padaAbu

Bakar Ash-Shiddiq RA, ketika pada suatu hari disebutkan surga saat

dinyatakan dan neraka saat dinampal&an. Demikian png dikatakan oleh

Atha' dan Ibnu Syaudzab.

Adh-Dhahhak berkata, "Cerita telrtang Abu Bakar sebenarnya

adalah suatu hari dia meminum susu kre,na sangAt haus, den dehaganya pun

hilmg; Dia lalu menmyzkan tentmg sustr t€rs€bd. lvlalra dibedtahrftm bahra

ssuitrtidakhalal- Dapun segerameinrmtahkarrq)a, Saat itrrRasutullah SAW

melihafiqra. Makabeliau b€rsaM4'sanroga Allah merahnatimu Sungguh

telah tttrun padamu sebuah ayat. ' Lalu beliau membaca ayat t€rsebut-"

7rt LiL Ta&ir Ibnu tr(atsr (7A7q, d?m, Lubab An-Nuqul,karyaAs.Suyuthi, h. 418.

Yang benar adalah a)rat ini bersifat umllm, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu

Abb; RA dan laimya. Artinya, setiap orang yang tahrt saat rcngbadaP Tuhannya,

tidakb€rlakuzlahD,tidakmngutamakankehidrpm&miadanreyakinibahwaakhirat
lebih baik don kekal, lalu dia mcnrmaikan s€mua kewajiban dali Allah SWT dan

rneninggalkan segala larangan-Nya maka bagi4a' dari sisi Tuhanqra pada bari kiamat

nanti, ada dua suga.

t,,....::_I ri(, I\.r



ErAII:

e*ry @ 9G.# & 2,{r, Up@guif G6!

@9q#u3rr-,{r; 9p6,gu}
'I&u wga in nquyoi phon-pohonon don buah-

hehm. EIe*a niha fuhot konuyang moaohoh yang hamu
h**m? Iri dolon *e.e sqgo ia. odo duo buoh mda air

g tagob. Mo*o rdbd Talwt frintuyng monahnh yong
frnu tutuLon?" (Qs.Ar-Ralmean [55]: 4&5I)

Fima Allah SXrT, g!it66 "Kedua sr.tgo itu mempunyai

Mrow, dan fuah$uohm " Ibnu Abbas RA da lainnya berkata,

ilatsarrj,a, mitiki beragm wma dai s&r j€nis buab- Bentuk trmggal

$mat ,dalahfout-" Mdahid b€*d4 "Al afnaan altinya al aghshaan
(dahmpohm)- Bmft megaluj,a zrtarzfr'fanot"

Al Fmn bcntuk j-ak"ya adalah al afiaan, ke,mudian a/
daoribr. DaIm hadits: estorgrrtryn ahli swga itu bentsia muda dan

bulakma, lagi rnqniliki afaoiin.Tte Maksud memiliki afaaniin,ya\ai
jmkffifoot Yaiul satujais rmbut png mirip dengan dahan pohon.

Dmtim ymg disebutkm olehAl Ifuawi.

k€$r*r dm hrmm dai laimjna oernitim ymg drkatakan oldr eatadatr.

ihadalahrarE'r dahmJahmpohon di afias kebun

D Dirffi olch Ibm Al Aair thlzn,., An-Nihayah (3 I 4T 6).

trD



FirmanAltah SWT, g* r)W tit ) "Di dalam kedua sutga

itu ada &u buah mata air yang mengalrz " Maksudnya, di dalam masing-

masing srga itr ada mata air png mengalir. IbnuAbbas RAbe,katq'I(edua

mata air itr mengalirkan air sebagai tambaban dan kemuliaan dari Allah SWT

k€padaahlisuga"

'A:' Diriwayatkan dari IbnuAbbas RAjuga dan Hasan: Keduanya

merbti*m aig salah satrmya adalah' as'rim dan lainrya adalah salsabil.

Diriway.aftan dari IbnuAbbas RAjugu Duamataair seperti &mia,

babkan berlipat-lipat ganda lagi. Batu-batu kerikilnya adalatt 1rakut merah

dan zamnrd hijan. Tanabryra kedua mata air itu adalah kafu dan bau wangi

kednaqra a.rahh misik adzfar. Sedangkan sisi-sisi keduaqa adalahza'fatur.

Athiyah Hata,'Salah satu dfii dua mata air itu memiliki air yang

tidak ben$ah bau dan rasanya dan lainnya berair khamar )rang lezatbagS

peminrnnJ1a"

Ada lag ),ang mexrgatakan batrwa kedumya mengalir dari gulung

misik Abu BakarAl-Warraq beftat4 'Di dalam dua surga itu ada dua mata

air png mengalir untuk ormg 1mg kedua air matarrya mengalir karena takut

kepadaAllah'aza wa j alla."

Surah Ar-Rahmaana"'l



FirmnAlah:

*Di dolam kenuo saqga fra tadqa ryalo macom baah_
buahan yang berpasonga* Moht rtbrd Tahan hanu luttg
manoleah yang funu dusto*tn? Dletefu bruleko, di aas
permodani yong senelah dolonnya dori srfiu- Irsl baoh_
buahan kedua sargo ila d@ (dipdi*) dui dchd. Moko

nilanat Tahon honuyong noaofultltong fu;u dngo*on?.D

(Qs.Ar-R$meen [55]: 52-SO

Firman A[ah swT, gFtj ,6.i $ n t+ -Di daraa
kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang
b*pasangan " I\daksft5a, dua mm dm keera5arnanis lagi lezt llrnr
Abbas RAberkatq'"Iidak oda di dalmn drmia pohon ymg mmis {6 y6g
pahit kecuali pohon itujuga adadi dalam surga Bthkn hotzlulah(nma
buah png rasanya pahit) prm ada akm tetryi rasmya manis.',

Adajuga yang mengatakm bahwa maksudny'a adalah duajenis:
basah dan kering akm taai keduaJumya memiliki keludm )qg sma.

Ada lagi )'eg m€ngdakm bahva maksudnya adatah melehihlm
dua sqga ini atas dra sngapg di baurahya s€bab, di sini Diamenyehdm
di dalara keduasurgaiU adadramzta airlagmqgalir, IaluDiameuyrhdm
kerrudian duamataairymgmemmcr. Mernmberbedaderrgmm€ngalir,

szdt'."1 .-

}pz+Jl ,ej
oqi# u

@9ts
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Seakan-akan Dia berfinnan, "Di dua sgrga itu, setiap buah-buahan hanya

menriliki safir mrcm, sedangkan di srga inl sairy buah memiliki dlamffii."

FirmanAllah SW'T, ;Ji ;{" '# "Merekaberteletrandi

atas permadani." Nashab sebagai haal. Alfurttsy adalah bentuk jamak

dzrrr firaasy.Abu Haiwatr mwrbacafiirsy,yakni dengpr hunrf ra' beilmrakat

suhtn.m

FirmanAllah SWT, Y$y Ini adalah b€ntukjamak daxi D itlroanalr,

yang artin),a bagian bawah/dalam dari atas/luar. iful adalah sutera kasar-

Maksu&rya: Apabilabagian dalam/bawahnya, png me,ngenai tanah seperti

ini, maka bisa kamu bayangkan bagaimana dengan bagran luar/atasnya.

Demikian png dikatakan oleh Ibnu Mas'ud RAdanAbu Hurairah RA.

Ada orang png bertarrya kepada Sa'id bin Jubair,'tsagian dalam/

bawah dari zutera kasar, lalu apa bagian luar/atasrryra?" Dia me,lrjawab, 'Ini

termasuk dalam firmanAllah swT,fl :9,; I|*lC'#'* li
" Seorang Tntn tidak mengetahui apa yang dis embunyiftan untuk mereka

yaitu (bermacam-macam nilonat) yang menyedapkan pandangan

mata. "72l

IbnuAbbas RAb€ftat4'Diahmyamen@utkar bagian dalmrya,

agr hati kalia daat mamungkm)'a Sedargkm baginl tuarya hrsaAllah

ngmengdahuinya"

Dalmr s6ruh riwa)'d dri Rasulullah SAIV, balnra beliu bensaUda,

" B agian htarnya adolah cahaya yang gemerlapan.'m

tu Qira'ah ini disebutkan oleh IbnuAthiyah dalmAl Muhanar Al Waib (l5B44-)-

Qir a' ah in tiilr mutawatir.
2t (Qs. As-Sajdah [32]: l7).
u Disebuttan olehAlAhrsi dalam Ruh Al Ma'ani (81302-303). Dia berkata, "Hadib

ini sekaliprm shahih, namun mauquf padatya."

Surah Ar-RahmaanIsur]



Diriwale dd llasa: Bagio dalarrrn)a dri sutera kasar dan

bagia tuen),a dai cahayayang termg" Diriura5dkm dari Hasan j luga: Al
Mhoa'hdalaho.h-zlwwahb@imhrr).hi jugamenryakmp€ndeat

AI Fma'u dm dfuiwayalh dili Qdadab" orangArab biasa bertata untuk

lahir/tna dengan MlawlMqdrg'm€ngekm, haadzaa ztuhrus sunoa'
un haafuaa futhus sonm', rmtrk bagim lagit )rmg dapat kita lihat.

Nmm Qrfr&ah dm laimya mmbmtah akan hal ini. Mereka

bedrata, *fidak mrmgtin hat ini kffiEli pada &ra sisi )mg sama, qabila
nasing-masing dili &a sisi ih mengrah ke suahr kerrm. Seperti dinding di
ffimrdmsrdrkarm- Scpcrtiinijugahdnl6Hoit dengan langit"

FirmmAllahsWl gti $i;fr ,7).'s -m, ktah-tuahan kedua

swga itu fuWt (d@ik) doi d"*at." Al janaa rtinya apa yang dipetik
dad pohon" Ada yaorg mrmrfujbraa"yakni de'rgro hunrfT'rz bertarakat

kasrah-n'

FirmanAllah SWI 915, otiof qoiib(ddot). IbnuAbbas RA
berlda,'?ohmddrdhingga&desr]rAllahdadmemet}n5asmbilb€ndiri,

sambil du&k da smbil bqbaing sesukmla Tmgannya selalu dryat
mengembilhghifi1 @arlihal-ngi olehjrakymgjanhatau durl',

a Lfu. Ma'od Al Qw'ot }rrryzrryl(3/l I t)..u gra'ah innldrdrlknollta*latir. Qira'ah ini dischiltan olchAbu Halyan dudrem,Al
BahrilMtrtilh(At97],.



FimrnAllah:

@ 36 {s ;# A :#r$5' +Ht b,tsi,r.a

@gs.#Gs; r-.!r; UV
nDi dalam surga itu oda bidadari-bidadari yong sopan

menundaklrun pandangannya, ti.dak pemah disentuh oleh

manusia sebelum mereka (penghani-penghuni surga yong

menjodi saami mereka) dan tidakpula olehiin Maka nihmol

Tuhan hamu yong manokah yang knmu dustahan?.n

(Qs.Ar-Ralmaan [55]: 5G57)

Dalm ayd ini dibahas tiga masalah:

Pqtona:FirmmAllah SWT, .)Yl lr"6 !; "Di dotorn swga

itu ada bidadari-bidadari yong sopan menundukkan pandangannya."

Ada pag mengatakan, di &ra snga yug telah disebutlcm" Az-74Efulcat4

'Dia berfinn^, fr, dan tidak berfirrrany'ihimaa, kare'lra yang Dia

maksudkan adalah dua surga itu dm kenihnahr yang telah Dia sirykm untuk

p€n$miduasurgaitr"

Ada lagi yang mengatakan bahwa iut tt "UAi 
kepadraalfuntsy

(pemradani-permadani) yang bagian bawahryra sutera Maksudnp, pada

permadani-permadani itu" .l-iJi ir"r*6 "Ada bidadari-bidadari yang

s op(m menwtdukkan pmdangannln. " Yalmi, @ ymg

sopm menundul&an pmdmgaur5na- Memmdmg haqa k@a sumi-sumi

mereka, tidak pernah melihat kepada selain mereka IIal ini telah dijelaslm

dalm surah Ash-Shaaffaat.ns

'!

l

i

ns Lih. Tafsir surahAsh-Shaaffaat ayat 48.
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Ditmgkapkan dengan bentulc tunggal, padatral disandarkan kepada

jatndc, karena kata ifu bennalcnamasdar, dari tharafat 'ainuhu tathrifu
tlarfm. Kernfiiaqmata dinrnakan dengm atbthuf,maka iapun melebihi

makna firnggal. Sama sep€rti perkataan orangArab, qaumun 'adlun wa

shaumun..

Kedua:FirmadllahsW! #rk li "ndakpernah disentuh. "
n{ar$mya, tidak p€mah dijimak s*ehm nrmd-sumi merreka oleh siryryun

Menurut Al Farra':26 Ath-thamrs artinp al ifiidhaadh, yaifia nikah
(senegama) . TTrunwtsahaa yathmitnrtaa yatlmutsuhoa thamts an, apabila

menggaulinya. Contoh lain, dikatakan: imra' atun thaamits, yalai fuaai dh

(luid).

NarunAl Fara' men5alahi akm hal ini. Dia b€dda, " Ihanratsahaa

bermaknawatha'ahaa'alaayyiwujwhinkam(aajimaknyadengancara

bagaimanapun). Alcan tet4i pertataanAl Frra' lebih dikenal dan lebih
populer.

Al Kisa'i membaca lam yathnru*hunna, yaldde,ngm htrruf zllrz

berharakat dhammah.zT Dikatakat, thamatsat al mar'atu tathmutsu,

vahihaadtnt(haid).Thonitsat,yabidengrurhrruf mimbqhaakatkasrah

adalah satu benhrk baha.s4 fa hiya thaami*.nt

Ada juga yang mengatakan bahwa #rk ) artinya lam
yamassuhunna(ndakadalangmelryentuhmereka).AbuAmrberkat4*Ath-

Thamts artinya al mass. Bisa digunakan untuk segala sesuatu yang dapat

n6 Lih. Ma' ani Al Qur' an (3 I I l9).
721Qira'ahinimutawatirsebagaimanayangt€,rmakhrb dalamAllqna'(2t779),dar;

TaqibAn-Nasy,h. 178.
n8 Lth. A s h- S hihhah Q I 28Q.

r ::: \
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disentuh. dikatakan, maa thamatsa haadzihin naaqata fuamblun (unta ini

belum pematr disentutr tali). Al Mubanzd berkata'Maksudnp, tidak pemah

dihinakan oleh manusia sebelum mereka dan juga oleh jn Ath-Thamts artinya

at-tadzliil G,enghinaan)." Hasan memb acaj a'rutn, yahri denganhamzah.ne

Kdiga: Dalarnapt ini dibahas dalil batrwajinjuga melakukanjimak

seperti manusia Jinjuga akan masuk surga dan mereka mendapatkanjin-jin

perempwuldisana

Dharnrah berkat4 "Bag orang-orang yang beriman dari jin
mendryatkan isti-isti dari para bidadai png bermatajeli. Atinp, manusia

perempuan rmtuk manusia laki-latci danjin pererrpuan untukjin laki-lah."

Ada lagi yang mengatakan bahwa maksudnya adalah tidak ada

seorangjin pun yang meryrentuh apa png telahAllah berikan ke,pada orang-

orang )ang berikan dari bangsajin di dalam srga benrpa bidadari-bidadari

yang bermatajeli dari bangsajin dan tidak ada seorang manusia pun yang

me,nyentuh apa yang telahAllah berikan kepada orang-orang yang beriman

dari bangsa manusia berupa bidadari-bidadari bermata jeli dari bangsa

manusia Ini kilEm4 jin tidak dryatmeqiimak mmrsia di dalarn druda Dernikian

png disebutkan olehAl Quqairi.

Menumt saya (Al Qurthubi): Ivlasalah ini telah dipaparkan dalam

surahAn-NamlRo dan surahAl Isaa'.Rr Di sanajugatelah disebutkan batrwa

jin dapat menjimak manusia Mujahidpenrah berkata "Apabila seorang laki-

laki melakukanjirnak dm diatidak mengucp funrulahrmbjin ikrrmenjirnalc

isfrin),a" Jin itumeirjimak isfrinyaUersmatla- Inilah rnalsld firmmAllatr SWI,

ne Qira'ah Hasan ini syaadz, tidzk mutawatir. Qira'ah ini disebutkan olch Az-
ZamatLsfri dalam A I Kasy sy af @ I 53).

730 Lih. Tafsir sr.uah An-N aml ayat 44.
73r Lih. Tafsir surahAl Israa' ayat 64.

i
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i* *i )llt i*l W. 1! "Iidak pernah d.isentuh oleh manusia

sebelum merelca (penghuni-pmghuni swgayang menjadi suami meretra)

dan tidak pula oleh j in "Allah swr menyebut bidadari-bidadari bermata
jeli itu tidak pemah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan tidak pula

olehjiq makahal ini merrberitatrukrrbahwaperempuan dari bargsamanusia

dapat disentuh olehjia serre,ntarabidadari yang bermatajeli bebas dan suci

dari aib itn. Ath-thamts adalah al jimaa'. At-Tirmidzi N Hakim telah

me,mryarkan hal ini secarapar$ang l6ar, juga olehAl Mahdawi, Ats-Tsa'labi

dan lainnya . Wallaahu a' lam.

FirmanAllah:

96.# *:5 rrts; UV 6 bu,.,;6 Ai"$ ;fr:(
G:p,,{t; UV@,i; !i {l *{ r-t* 7$

96.#
"Seakan-akan bidadari itu permata yakat dan marjan. Matra

nikmat Tahan hamu yang manakoh yang kamu dustalean?

Tidok ada bqlason kebaikan hecuali kebaikan (pula). Maka
nikmat Tuhan kamu yang monakah yang komu dustakan?.n

(Qs. Ar-Ralmaan [55] : 58{1)

Firman Allah SwT, t:g.iJrS L;r$ ifi? "S"okan-akan

bidadari itu permata yalrut dan marjan. "At-Tirmidzi meriwayatkan, dari

Abdullah bin Mas'ud RA, dari Rasulullah SAV/, beliau bersabda,
"Sesungguhnya putihnya betis seorang perempuan dari perempuan-

perempuan ahli surga dapat dilihat dari baliktujuh puluh lapis paknian

@



perhiasan, hingga tulang betisnya pun dapat terlihaL' ry2 kikarenaAllah
' az,za w a j a I I aberfirman,'c:t;. f6 6 ittli !fi? . V^t*tadalah sebuah batu

yang seandainyaAnda masul:kan ke dalamnya sebuah kawat, makaAnda

akan dapat melihatryra dari balik batu itu.

Amru bin Maimun berkata, "Sesungguhnya bidadari bermatajeli

memakai tujuh puluh pakaian perhiasan, dan tulang betisnla dapat terlihat

dari balik pakaian itu, sebagaimana minuman merah dapat terlihat di dalam

gelas ftacaputih-" flasm berkat4'Mereka sebening yakut dan seputih majm."

FirmanAIlahSWT, F ,{, ! ,;:; ,rfi ;-f; ',I "ndrkodo

balasan lrebailcan kecuali kebaikan (pula). " lli dalam ba]rasa ada empat

malatr" Penanta, bermakna qad(sungguh), s€p€rti dalan fimanAllah SWI

,tt G 'u. ,1-;{i ,)L tt 'rI "Bukontrah telah datang atas

manusia satu waktu dari masa."733 Kedua, bermakna istiJhaam
(pertanlaan),sepertidalamfimanAllahs!ru, pj G3 C i+S,Jii,Ji "Mol* apakah lcamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa

(adzab) yang Tuhan lcamu menjanjikannya (lcepadamu)?.'r3a Ketiga,

bermakta amr (perintah), seperti dalam firmanAllah SWT,'c)-# iti'ly'-
"Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."zss

Keempat,bermakna rz aa fil j af;d (apa yang ada dalam pernbangkangan),

seperti firman Allah SWT, &r;ii {t ,YYt ,* 'Jir "Mat(a tidak ada

lrewajiban atas para rasul, selain dari menyampaikan (amanat Allah), "736

jugafirmanAllahswl, e{ t glili f;',Y "Iidakadabatasan

lrebailran kecuali kcbaikan (pula). "

R2 Disebutkan oleh Ibnu Kabir dalamtafsimya (4l278r dari riwayat lbnuAbi Hatim
R3 (Qs.AlInsaan [76]: l).
73' (Qs. AIA'raaf l7l: A).
735 (Qs. Al Maa'idah [5]: 9l).
?s (Qs. An-Na$ [16]: 35).
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[<rimatr berkata, 'Maksudnya: Tidak ada balasan bagi orang )ang

me,ngucap tidak ada tuhan melainkmAllah kecuali surga"

IbnuAbbas RA: Tidak adabalasanbagi orang )xang mengucap tidak

ada tuhan melainkan Allah dan mengamalkan apa yang dibawa oleh

Muhammad SAV/ kecuali surga

Adajuga png mengatakan bahwa maksudnya: tidak ada balasan

bagi orang yang berbuat baik di dalarn dunia kecuali dia akan diperlakukan

dengan baik di akhimt. Demikian yng dikatakan oleh Ibnu Zaid.

Anas RA meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW membaca

j3ii { .7t..i !i ';tr |.f, ke,mudian beliau bersabda, "Apakah

lralian tahu apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian?." Para sahabat

meqj awab, "Atlah dan Rasul-N>ra lebih meng$atrui." Beliau be,rs abd4 " Dia

berfirman, 'Tidak ada balasan bagi orang yang Aht beri nilonat

ketauhidan atasnya kecaali surga' ."737

Ibnu Abbas RAmeriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW menrbaca

ayat ini, lalu beliau bersabdq "Allah berfirman, 'Tidak'ada balasan bagi

orang yang alat beri nilonat mengenal-Ku dan mengesakan-Ku keanali

Aht alran tempatkan dia di dalam surga-Ku dan di dalam kerajaan-Ku

dengan rahmat-Ku' ."738

Ash-Shadiq berkatq'Maksudnla: Tidak ada balasan bagi orang

yang Aku berbuat baik kepadanya dalam azali kecuali perlakuan baik

terhadapnla selama-laman1a""

737 Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (41278), dari riwayat Al Baghawi.
Hadits ini juga disebutkan olehAlAlusi dalamRuh Al Ma'ani (81305), dari riwayatAl
HakimAt-TirrnidzidalanNawadirAl Ushul,l+lBaghzwidalamtafsimya, Ad-Dailami
dalanr Musnad Al Firdaus, dan Ibnu Najjar dalam Taarikhnya, dari Anas RA.

738 Disebutkan olehAlAlusi dalamRuh Al Ma'ani (8/305), dariAli RA.
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Muhammad bin Hanafi)ah dan Hasan berkat4'Maksudnya, telah

ditulis untuk orang yang be6akti dar orang png fasik Yalcni, diberikan kepada

orang yang fasik di dalam dunia dan kepada orang png beftakti di akhirat."

F'irmanAIIah:

"Dan selain dari duo sutga itu ado dao surga lagl Maka
niknot Tuhan kmu yang mansksh yang komu dustahon?,

kedus surga in (kelihatan) hijau tuo warnanyo. Maka nikmat
Tuhon leamu yang monakth yang komu dustalean?.D

(Qs. Ar-Rahmaan [55]: 6245)

FirmanAllah SWT, 9li+ 43 crrS "Dan selain dai &n surya

itu ada dua sutga lagi. " Makzudn5a, baginla, selain dua surga pertama ada

dua surga yang lain. IbnuAbbas RAberkata, 'Dan di bawah dari dua surga

itu dalam hal tingfuatan." Ibnu Zaid: Dan di bawah dri dua surga itu dalam hal

keutamaan

Ibnu Abbas RA: Dan beberapa surga bagi orang yang takut saat

menghadap Tthannya Dua surga p€rtama adalah pohon kurma dan pohon-

pohon lainnya dan dua surga lainnya adalah tanaman, fumbuhan dan

seumpirmanla- Salah satunya untuk bidadari bermatajeli dan lainnya untuk

anak-anak png diabadikan, untuk me,lnbedakan laki-laki dari perempuan

dengankeduaqra-

Ibnu ftraij berkata, "Ada ernpat surga Dra srqga di antaranya untuk

9v'?43uS
@ gu:uJ:

Surah Ar-Rahmaan:9



orang{rang yagterdahulub€rimar lagi >ag didekatkank€padaAllah.Allah

SWT berfirman, 
96. a #.J $ o, q. 'Di dalam lcedua surga itu

terdapat segala macam buh-hnhan yang b*pas angan.'7'eAllah SWT

berfirman, r)qi g* W'Di dalan kdua swga itu afu du buah mata

air yang mengalin 7a Dn srga laimp unhrk orang-orang golongan kanan

Allah SWT berfirman, '6t33',FSWVl 'Di dalam kcduanya ada

(macam-macam) buah-buahan dan htnna serta delima.'7't Allah SWT

berfirman, gg* gW $'Di dalam kc&n swga itu ada dua mata

airyang meman&r'."712

Ibnu Zaid b€rtat4 "Sesrmggubnya dua surga pertama dari emas

rmtuk orangorang 5ang didekatkan dm dua sqga lainnya dari perak untul<

orary{rang golongm kmm."

Mcnunrt saya (Al Qurthubi): Inilalryat dipegrog oldrAl Ilalimi,
AbuAMillah, Hasar bin Husain dalrr- Mtnhaqiud Dihr,kr5rm5ra Diaberrdalih

dengan apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair, dari lbnuAbbas RA
tentang firman Allah SWT, 9t;1+ +; ?ti 3'L jlj sampai fman Allah
SWT, gtlCi:. Ibnu Abbas RA berkat4'Ini unhrk orang-orang )trng
didekatkan dan itu untuk o(mg-orang golongankaoan." Diriwayatkm dari

MusaAl Asy' ari seperti ini juga.

KetikaAllah SWT menyebutkan dua surg4 Dia mengispratkan

adaqra pe6edaan di antara keduanya Dia berfirman pada dua surga pertana

gg; g* W, "Di dalam kedua sutga itu ada dua mata air yang

memancar" dan pada dua surga lainnya 9Gt* gW 4 "Di dalam

lredua sutga itu ada dua mata air yang memancar." Maksudnla, keduanya

73e (Qs. Ar-Ra!.maan [55] : 52).
?40 (Qs.Ar-Ralmaan [55]: 50).
7a' (Qs.Ar-Ralpaan [55]: 68).
zrz 

1qs.tu-Rabnaan [55]: 66).
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memancar, akan tetapi tidak seperti dua mata air yang mengalir, sebab

memancar berbeda dengan mengalir.

Allah SWT juga berfinnan tentang dua surga pertama,

9L.i l#8 n 4 "Di dalam kedua surga itu terdapat segala

macam buah-buahan yang berpasangan." Dia mengumumkan, tidak

mengkhususkan. Sedangkan tentang dua surga lainnya, Dia berfirman,

'it135'Jij$l4t "Di dalam keduanya ada (macam-macam) buah-

buahan dan htrma serta delima ". Dia tidak berfirman za in fullifaakihatin
(dari setiap buatr-buatran).

Allah SWT juga berfirrnan tentang dua surga pertama,

,tfu) b qy >j'j Ubli#: "Mereka bertelekan di atas

permadaniyang sebelah dalamnya dari sutra. rlfilaldtnyaad4iibaaj
(salatr satujenis sutera) dan Diaberfirman telrtang dua surga lairurp, b$i
g+pF3F*Ji ik *M"r"ka bertelekan pada bantal-bantal

yang hij au dan permadani-permadani yang indah. " Artinya c I waryi (salah

satu jenis sutera). Tidak diragukan b ahwa ad-diibaaj lebrhbagus dat', al-

wasyi. 9';'t t*ya kis arul lcluDaa' (bantal). Sudah tidak diragukan bahwa

permadani yurg disirykan untuk b€rtel€km di atamya lebih bagus dari bantal.

Allah SWT berfinnan tentang dua surgapertam4 terkait dengan

bidadari, $t;.iJt', L;rq;j;K "seakan-alrun bidadari itu permata

yalatt dan marj an, " dan tentang dua surga lainnya,'oG L'ig I .A 
* O,

dalam sutga-surga itu ada bidadari-bidadai yang baik-baik lagi cantik-

cantik " Sudatr dipastikan bahwa tidak semua yang bagus itu sama seperti

bagusnpplutdmmarjan.

Allah SWT berfirman tentang dua surga pertama, p3i W'ti

"Kedua sutga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan, " dan

tentang dua sqga lainrya, Daberfirmal o dU.i-i. fr{aksudqe hijau seakan-

akan wamanya hitam, karena begitu hijauqra"
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Allatr SWT juga meiryrbutkm dua surga pertama dengan banyak

dahan{atrm pohon dan du srqga laim}a dengialr hijau saja

Serlra itu menegiaskm makna yarg kmi maksud dengan firman-

Nyq gdi 43 d *Don selaia doi dua swga itu ada &u surga lagi. "
Barangfcali peftedaan mtara kedua surga itu ymg behm disebutkan lebih

bmyak dri yag telah disebutkm.

Jika ada yang bertanp,'I(coryap€nghuni dua suqga ini tidal(

disehtkar sebagaimmadisduemlapenghmi dua sqga sebehnurya?."

Jawab: Ada €rDpat srqga untuk orang yang takut demgm moment

mengfiadry t@arunm5la Akm t@i orag:rag yag taletr ini memiliki

tindrdm-tlndrtm. Drasqgapcftmaunnrkhmrbahmbaymgpalingtinggi

tingkd talutrya kepadaAllah dm &ra sulga laim5ra untuk orag yaqg lebih

rendah tingkat takutrpkepadaAllah"

Menurut pend@Adh-Dhahhak, era surgapama dri emas dan

perak, sedangkm dua surga laimya dai yakut dm zanrud" Dua surga ini
lebih bagus dari dua surgapertama Sdmgkm malme firmm.Allah SWf,

9&1tS g2j *Dan selain dui &ta soga itu oda dua noga lagi," adalah

di depm kedumyadm sebelum kdum1/a.

P€ndryd ini sanadengmpendryatabduttahAt-IlmidziAl llakim
dalalrn Nawadir At Ushul.Dia bertata,'Maloa 94q; g2j, Dan selain

dori dua surga itu ada dua swga lagi.' adalahduwra haadzaa ilal 'arsy.

Artirya, lebih dekat ke rasy." Ialu dia mengutmrakan dua sqga ini atas dua

surga p€rtama b€rdasatsn riwayat yalrg al<an kami sebutkan darinya-

Muqatil berkat4 'Tlua suqga pertama adalah surga 'Ad dan surga

Na'in1 sdangkan dua sqga lainn),a adalah $qga Firdaus dan suqga Ma'wa"

FirmanAllatt SWT, gditi"Kedua swga itu (kelihatan) hijau
tua warnafrla," maksudnya, Htadhrawaani minar rayy (Hijau, tta).



Demikian yang dikatakan oleh IbnuAbbas dan lairurya-

Mujatrid berkata "Muswadataan Qitarr). Arti ad-duhmahdalam

batrasa adalatr as-sawaad (hltam). Dikatakan, farasun adham, ba'iintn
adham, ba'iirun wa naaqatwt dahmoa'z aninyawama birunya sangat tebal

hingga meqghilangkm wrna putilr"

Jika lebih tebal lagi hingga kehitam-hitaman maka disebutTazn.

Idhamma al farasu idhaaman artinya shaara adham (menjadi hitam).

Idluonna asysyi u idhiinaonan a.frrya iwaadda(meqiadi bitur). Allah

SWT berfirmm, 6f;16 i.l. ertinp, saudswaot (hitm) ka€na smgat hijau

Orang Amb biasa mengatakan a,svvad (hrtan)rurtuk setiry yang bem,ama

hijar Dikatakm rurtuk malann ),mg gelap gulita dsgnalfidlw.Dkatakm
jrya abaadallaahu khadraa'ahum (Allah me,mbinasakan kelompok

mereka), artinya sawaadalrum (hitam me,!eka, maksrdnya kelompok

merreta).7€

trIrmAlel:

@ eqF 6?";,<{t; UV@ gE *9W ry
@ gs.# *t; r-,lt; t V q't$fi'WW u;

oDi dalam hedua satga itu ado dua mata air yottg ,setntanoat Maho

nikmat Tuhan kanu yang mutakah yang fomu fusbkan? Di
dalarr, heduanya oda (macam-macam) baahlaahan dan hrma

sefia delima Maka nihmat Tahan fumu yang manakah yong kamu

dustaton?.' (Qs. Ar-Ralmaen [55] : 6G60)

7" Lib. Ash-ShihhahQl647),d"a LbanAl 'Arab, (entri: ltndharQ.



FirmanAllah SWT, 9Ct* gW 4 "Di dalam kedua swga

itu ada dua mata air yang memancan " Maksudny4 memancarkan air.

Demikian yang diriwayatkan dari Ibnu Abb as RA. An-Nadhfr&, dengan huruf

lfi a' lebrhbanyak (pancaran airnya) dai an-nadhft.

Diriwayatkan dari IbnuAbbas RAjuga bahwa maknanya adalah

memancarkan kebaikan dan berkalr" kri juga dikatakan oleh Hasan, Muj atrid

danlbnuMas'ud.

Diriwayatkar dari IbnuAbbasjuga danAnas: memancarkan misilq

anbar dan kafir atas rumahparakekasihAllah di dalam surga sebagaimana

memancam),ia air huj ur.

Sa'id bin Jubairberkata,'Me,mmcartan bqbagaijenis buah-buatran

dan air." MenrnrtArTirmidzi: Merekaberkata'Denganberbagaijenis buah-

buatraq kenihatart bidadari ngdihiasi dengarbaagilnpqhiasaa binatang

tunggangan yang dilengkapi de,ngan pelana dan pakaian-pakaian yang

be,nnarna-wami."At-Tirmidzi berkat4'Tni menunjukt<an bahwa an-nadhHt

lebih banyak dari al j aryi (mengalir).

Ada juga yang mengatakan bahwa malsudnya adalah tanb a' aani

tsumma taj riyaanf (muncul lalu mengalir).

Firman Allah swT,'crtfi '&W 14, " Di dalam keduanya

ada (macam-macam) buah-buahan dan latrma serta delima. "Dalam ayat

ini dibalms dua masalah:

Pertama: Sebagian ulama berkata "Delima dan kurma bukan

tennasuk buah-buahan, karena sesuafu tidak di'athafl<an kepada dirinya

sendiri, akantet4i di'athafl<ankepadasesuatulanglairr kri sudatrjelasdalam

kaidahbahasaArab."

Jumhurulmrabedct4'Delima dan kurmatermasuk buah-bualmrr.

Diulang penyebutan kurma dan delimq karena keutamaan keduanya dan
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bagusrya kedudukannya di antara buatr-buahan )ang lairl Sama seperti firman

Allah SWI ;b'fi il'al g"rt:ai JL i ser; " p etiharat ah s esata s at at

(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa."744 Juga Firman-Nya,

it*S ,l*i -S!, ^*rA;S ii, ti|rL 'rtti ,; "Barangsiapa yans

menj adi mwuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan

Mil(ail. "zrs fla[ ini l"lah dijelaskan sebelumnya.

Adajugapng mengatakanbatrwakeduanyadiularg karena lurma

dan delima, bagi mereka pada waktu itr1 sama dengan al burr (g;afiimibagr

kita, karena lurma adalah mayoritas makanan setrari-hari mereka dan delima

sama seperti buah-buahan. Keduanya banyak ditanam karena sangat

dibutrhkan merreka Buatr-buatran itu bagi mereka termasukjenis bualFbualun

yangmerekasenangi.

Artiryr4 disebutkanbuah-hahaU lalu disebutkar kurnra dan delima

kare,na keumuman keduanya dan banlaknya duajenis bualr-buahan itu pada

merek4 dari Madinah sampai Mal&all batrkan sanpai ke Yaman. Keduaryra

disebutkan keluar dari buah-buahan, dan buah-buahan disebutkan s@ara

tersendiri.

Adalaglang disebutkmsecaraterseldiri,karenabuah

kurma adalah buah dan makanan, sedangkan delima adalatr buatr-buahan

dan obat. Artinya, keduaqra tidak haqra sebagai buah-buahm.

Kedua:Berdasa*an hal ini, Abu Hanifah berkata sebagai berikut

"Apabila seseorang bersumpah untuk tidak makan buatr-buaharU lalu dia

memakandelimaataukurmamakadiatidak anji."Namunkedua

salubatryra dan'rlama lainnya melryalahinya

?{ (Qs. Al Baqarah pl: 238).
7ai (Qs.Al Baqarah [2]: 98).
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IbnuAbbas RAberkata,'tsuah delima di surga sebesar unta lang
siap untuk dipergunakan." IbnuAl Mubarak menyebutkan, dia berkata,

"Sufyan mengabarkan kepada lcami, dari Hamma4 dari Sa'id bin Jubair, dari

Ibnu Abbas RA" dia berkata,'Kumra surg4 batangnya adalatr zamrud hij arg

tangkainya adalatr emas merah, pelepatrnya adalah pakaian bagi penghuni

surga Di antaranya menjadi perhiasan mereka. Buatrnya seperti kendi dan

timba. Lebihputih dari susu, lebihmanis dari madu dan lebih lembut dari

yogut tanpabiji'."

IbnuAl Mubarak berkata lagi, 'DanAl Mas'udi menceritakan

kepada kami, dari Amr bin Murrah, dari Abu lJbaidah, dia berkata: Pohon

kurma stuga sangat teratur dai akar sampai cabangrya Buatrrlra seperti kendi.

Setiap kali btratnryra dipetit largsung muncul penggurtinya. Air surga mengalir

tanpa parit. Satu renteng buah kumra sepanjang dua belas hasta- "

FimanAllah:

gG. # G::;,r{r; tt!@ t u.1- L*t,r .c
uDi dalam surga-sutga itu ada bidadari-bidadari yang baik-

baik lagi cantik-canfilc Maka nikmot Tuhsn lcamu yang
manakah yang kamu dustakan?."

(Qs. Ar-Ralmaan [55] : 70-7 l)

FirmanAllatrswT, "csG Lf* fi "Dt dolamsurga-surgaitu

ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik " Dalam ayat ini

dibahas duamasalah:

Petama:FwnarrAllah SWT, 'oG L* ft9. fr4arcu*r1.4 paaa

bidadari-bidadari itu. Bentuk tunggal L'ie adalah kh air ah. Malarany 4
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dzawaatu khair (memiliki kebaikan). Adajuga yang mengatakan batrwa

L'ir* bexmalrlr, khayyiraat,lalu dihilangkan ta.sydid-nyu Sepertr hayyinun

danlaltyinun.

Ibnu Al Mubarak berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami,

dari Hassan bin 'Athilab dari Sa'id binAmir, dia berkat4 "Seandainya satu

bidadari yang baik dari'6li-7 Lnl' Bidadari-bidadari yang baik-baik

lagi cantik-can rlft', muncul dari langit niscaya langit menjadi terang, karena

cahaya wajatrnya dapat me,lrgalalrkan matahari dan bulan. Cadar yang

dikenakan salatr satu bidadari png baik itu lebih baik dari dunia dan isin1a."

'tsG artinya bagus kejadian. ApabilaAllah SWT telah berfirman,
,-
\t:?,siapa lagi yang dryat menyebutkan kebagusan mereka!

Az-Zthidan Qatadah berkata, * Lg 'Yang baik-bai&', akhlak,

'csG,bagus wajatr (cantik)." Hal ini berdasarkan riwayat dari Rasulullah

SAW dari hadits Ummu Salamatr RA. Abu Shalihberkat4'Karenamereka

wanita muda dan perawan- "

QatadalU IbnuAs-Samaiqa', Abu Raja' AI'Utharidi dan Bala bin

Habib As-Satrmi menrb aca khayyiraar, yakni dengan tasydid.T aG

Ada yang mengatakan b ahwa khairml adalah belrtuk jamak khair

dan malananya dzalttaatu khair. Ada juga yang mengatakan, maknanya

mukht aaraal (pilihan). At-Tirmidzi berkata, " Al Khairaar adalatr apa yang

dipilih oleh Allah SWT, lalu Dia menciptakan mereka dengan pilihan-N)a.

PilihflrAllahjelastidak sanadengmpilihanmanrsia IGmudiarDabetrrmm,

'csG. Dia menyebut mereka bagus. Apabila Tuhan Yang menciptakan

kebagusan menyebut sesuatu dengan bagus maka silakan bayangkan

kebagusannya.

746 Qira'ah inindakmutawatir. Qira'ah ini disebutkan olehAz-Zamakhsyari dalam
Al Kasysyaf(4/55) dan Ibnu 'Athiyah dalam Al Muhanar Al Wajiz (l5l 346).
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Pada dua surga pertama, Allah SWT menyebut mereka dengan

,J.1,,;1ier"jett'Yang sopan menundukkan pandangannya' dan

ltl. f$ b;rtjJl #V 'sealcan-alcan bidadari itu permata yahtt dan

marjan.' Coba perhatikan, betapa sangat jelas kebaikan mereka itu dan

mwka adalatr pilihadllah SWT.

Dalam hadits: Sesunguhnya sebagian bidadari bermata j eli itu

memegang tangan sebagian laintqn, lalumerckabernyanyi dengan suara

yang lremerduannya belum pernah didengar oleh satu maHtlulEun atau

ada yang sama merdu dengannya:

Kami rcla, kami tidakpernah marah selamanya *

kami selalu ada, kami fidakpernah pergt selamanya

Kami kekal, karni tidak akmr nati selamanya *

kami senang, Kami tidakakan sedih selomanya

Kami baikdan wttik r

cinta suami lagi nrulia1o

Iladits ini diriuta5dka olehAt-Tnmidzi scramalmmya dai hadit
AIiRA

Aisfh RA pemah bertat4'sesunggulrnya bidadari bermatajeli

itu, ryabila mereka mengucrykar kata-katatersebu! para p€r€rDpual ydlg

berimar dri atrli sqga m€njaurab:

Kami shalat, sedangkan kalian tidakpernah shalat *

lrami puasa, sedangkan kalian tidak pernah Wasa

7'7 I At-Tirmidzi dalam p€mbahasan tcNrtaog sifat surga" (4t696, no. 256,4), bab
Bidadari Bei:nataJeli.At-Tirmidzi berkata telrtanghadits ini"'IladisAliRAini adalah
h^dis gharib;'

E



Kami berwudhu, sedanglran kalian tidak pernah berwudhu *

lumi bersedekah, sedangkan kalian tidak pernah bersedekah.

Aisyah RA berkata lagi, "Maka para bidadari itupun kalal:, demi

Allah"

Kedua: Ada silang pendapat tentang siapa yang lebih cantik dan

lebih bai( bidadari atau perempuan (manusia)?

Adayng mengatakanbahwapng lebih cantik dar lebihbaik adalah

bidadari, berdasarkan sifat-sifat mercka png disebutkan di dalam Al Qur' an

dan Sunnah dan berdasarkan doa Rasulullah SAW atas mayt,

..F, U (; r|,'t; t;1t...

" . . Dan gantikan untubtya istri/suami yang tebih baik dari isti/
suaminya...."7a8

Adajuga yang mengatakan bahwa pere, puan (manusia) 70.000

kali lipat lebih baik dtri bidadni.

Diriwayatkan w.aa mufu' dm disebutkm oleh Ibnu Al Mubarak:

Riqdin mengabarkar kepadakrni, dari lbnuAn'um,7{e dai HibbanbinAbi

Jabalah,7so dia berkata "sesungguhnya para persnPuan dunia yang masuk

ke dalan surgal€bihutanadaipadabidadari dengan sebab rya ngmereka

lakukan ketika di drmia"

ru Hadits ^Srraiii. HR Muslimdahm p€mbahasant€ntang je,oazah,Abu Daud dalam

pcribahasan tentang sunnah, An-Nasa'i dan Ibru Majah dalam pe'mbahasan t€ntang

iazzab. dan Ahmad dal am Al Musnad (6123.
zr pil sdafufo AMurahmanbin Zyad binAn'umAl Ifriqi, QadhiAfrika. Dia seorang

yang lernah dalamhal hafalan, namrm dia seorang lakiJaki yang shaleh. Silakan lihat:
Taqrib At-Tahdzib ( I /480).

750 Ilibban binAbi JabalahAl Mishri, maula Quraisy. Dia seorang )rang etr4ai. Silakan

lihat: Taqrib At-Tahdzib (lll47).



Ada ngme4gatakmbahwabidadaripngdisebutkandi dalamAl

Qur'an adalatr para perempuan yang beriman dari para ist€ri nabi dan orang-

orang )ang beriman Mereka diciptakan di akhirat dengm kej adian yang l$ih
bagus. hi dikatakan oleh HasanAl Bashd.

Pendapat yang populer adalah bidadari itu bukan perempuan duniq

akan tetapi mereka diciptakan di dalam surga Sebab, Allah SWT berfirman,

';ViS'#'r-Fl!*rl;3"Merekatidakpernahdisentuholehmannsia
s ebelum mereka (penghuni-penghuni sutga yang menj adi suami mereka)

dan tidakpula oleh jin ''st Sementara sebagian besar perempuan dunia

pemahdisentuh.

Selain itu, Rasulullah SAwbersabda

itlt-gtCL.pf Lt

" Sesungguhnya penghuni sutga yang paling sedikit adalah dari

lraum perempuan."7'2

Makq masing-masing dari laki-laki penghuni surga tidak pasti

mendapat seoftmg perempum (dunia), sementaraAllah SV/T me,rjanjikan

bidadari. Dengan demikian dapat disiupulkanbahwaparabidadmi itubukm

dari kaurn perernpuan drmia

zs' 
1qs. Ar-Ra@an [55]: 7a).

752 I{R Muslim &lam pe,mbahastrs t€Ntang dzikir dan doa, bab: Paling Banyak
Pcnghuni Surga adalah Orang-orang Fakir dan Paling Banyak Pcnghmi N€raka adalah
IkumPerenpuan, dan Pc,njelasan tcohg Fibah Kaum Pcreryun (4D097), danAhad
dalen Al Musnd &i 'Imm bin Hushain RA.



FirmanAllah:

@ 9qF G:p,<!t; tt:V @+# aL':# :i
w;,<{t; 9p@ 3 6 $y# i*l l*il;- })

@eLtF
"(Bidadari-bidadari) yang jelita, pufih bersih dipingit dolam
rumah. Makanikmat Tuhon kamuyang manakahyong kamu

dustakan? Mereko tidak pernah disentuh oleh manusia
sebelum merekq (pe ng hu ni-pe ng huni sarga yang m enjodi

suami mereka) dan tidakpula olch jin. Maka nikmat Tuhan

hamu yong manakah yang kamu dustakan?."

(Qs. Ar-Ralmaan [55] : 72-7 5)

FirmanAllahsWT,r.,*,xlAbSrli3si."(Bidadari-bidadari)
yangj elin, putih bersih dipingit dalam runnah. " 3; adalah bentukjamak

dari hauraa'. Artinf, sangat putih bagian putih matanya dan sangat hitam

bagim hitarr mataga- Hal ini telah dipaparkan sebelurnqaa LSr:.i,artiqra
mafubuusaat mastuuraar (terkurung dan tertutupi). 1{)A "Dalam

tamah. " Makzudny4 dalam kamar. Bukan perempuan yang sudatr berjalan

di jatanan. Demikian png dikatakan oleh IbnuAbbas RA

IbnuAbbas RAbeftat4 *Al Khiimalr adalatr mutiara yang memiliki

rongga-" Dia berkata lagi, 'T.r.rasn5aa satu farsalfi persegi dan memiliki errpat

ribu buah lempengm erlas."

At-Tirmidzi At Hakino, AbuAbdillah berkatatentang firmanAllatr

SW'T, rU-Lj ALSr;i 3;,'Kami mendengar dalam sebuah riwayat

t-.-l [- 
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batrwa sebuah awan memrunkan air huj an dari arasy. Dari tetesan ratrmat itu

diciptakanlah bidadari. Kemudiarq dibuatkan unhrk setiap satu dari bidadari

sebtaahkhiimafr di tepi sungai yang luasrya empat puluh mil, tanpa ada pintu.

Hioggq apabilawaliAllah ftekasihAllah) masuk surg4 muncul pintu pada

Hiimah itu, agar wali Allah tahu bahwa mata maktrluk lain, baik m atapara

malaikat maupun mata para pelaprq tidak pemah melihatnya. Bidadari itu
hanya berada di dalamnp, tidak pernah dilihat oleh mata makhluk lain.

Wallaahu a'lam.

Allah SWT berfirman tentang dua surga pertama,
,J. i"rt er,r"6 #. " Di dolmt swga itu ada bidadari-bidadari yang sopan

menundulrlcan pandangannya. " Maksudnya, mereka hanya memandang

kepada suami mereka, dan tidak menlrcbutkan bahwa mereka hanya tinggal

di dalam nnnah- Ini menunjukkan bahwabidadai }aqg hanlaa tinggal di dalam

rumah lebih mulia dan lebih utama

Mujahid berkata * LSiri.Artiqa4 mereka hrryra cukup dengan

suami merek4 tidak menginginkan adanp pengganti mereka Dalur As h-

shihhah,,s, qashartu asy-syai'a aqshutahu qashran artinya habastuhu

(aku tahan di a). Qashartu a.sysyai'a 'alaa kadzaa, apabila tidak melampaui

kepada yang larn. Imra'ah qashiirahwa qashuurai. Artirya, hanyaberada

di dalam rumalU tidak mau keluar.

Anas RAmeriwayatkaq dia berkat4'R.asulullah SAW bersabd4

'Pada malam alat dijalankan (Mi'raj), di dalam surga, alat melewati

sebuah sungai. Di kedua tepinya ada latbah dari marjan. Tiba-tiba ada

yang memanggilku dari dalam htbah itu, 'Assalaamu'alaika yaa
rasulallaah? ' (lceselamatan atasmu, wahai Rasulullah) Alatpun bertanya,

'Wahai Jibril, siapalah mereka itu.'Jibfl AS menjawab, 'Merelca adalah

7s' Lih. Ash-Shihhah (217 99.
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bidadari dari para bidadari yang bermataieli. Dia meminta izin untuk

memberi salam lcepadamu, maka Dia pun memberi izin.'Lalu merelu

bentcap:

Kami kclul, lami tidak akan mati selama'lamanya *

lrami bahagia, kami tidak sedih selama-lamanya

Kami rela, kami tidak alcan marah selamanya *

kepada suami-suami Yang mulia"

Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah SWT,

,qLjCLSj*o 3* " @idodari-bidadari) vang ielita, putih bersih

dipingit dalam runah. '754 Maksudnla, dikurung sebagai bentuk penjagaan

danpemuliam"

Diriwqadrar dniAsrna' binti YazidAlAs),haliyah, batrwa diapemah

menemui Rasulutlah sAw, talu dia berkata "\ilahai Rasulullah sAw,

sesungguhqaakffif, kanmpercxnpum dipingit dandilnrnmgdi dalan rumall

sebagai pelnrnggunrmahkalim (karrm laki-lerki) dmymgmeirgalrdmg mak-

anak kalian. Apakah kami juga merrdapatkan pahala?" Rasulullah SAW

menjawab, "Iya, apabila kalian bersikap baik dengan suami ftalian dan

menuntut keridhaan mereka.'qss

FirmanAllah SwT, #r$i li "Maeka tidakPenil disentuh. "

Maksudnya, lam yamassuhunna, sebagaimana yang telah dipaparkan

sebelurnnya. Qira' ah ahli qirabi umumnya adalah ip2g, yalnidengan

httruf mimbqhrakat trasrah. Se,mentaraAbu Haiwah Asy-Syami, Thalhah

bin Mgsharrif,AlAraj dmAsy-S]airazi dniAl Kisa'i membacadengm hlruf

7s HadiB secara malu4 tarya pcnyebutan mlam isra' diriwayatkan olehAt-Tirmi&i

dalampc,mbahasan tetrtang sifat surga" dariAli RA.
?55 Discbutkan olch lbnrAl Atsir dalam&-/Vii ayah Ql lr'-l).

t.*l



mimberharakat dhammah pada dua tempat dalam surah ini.756Al Kisa'i
sen&n meng/rosrahkan hunrfzlz salah satunya dmmendhammahkanhrnaf

mimlaiwrya. Dia merrberikan pilihan tentang hal ini. Apabila yang pertama

dirafakan maka yang kedua dikasrahkan dan apabila yang pertama

dilrasrahtatmakayangkeduadtrafalrcrr.lri jugamenrpakmqira'ahAbu

IshakAs-Sabi'i.

Abu Ishak berkat4"Aku pemah shalat di belakang para satrabat

Ali dan mereka merafa kan hunrfzarz. Akujuga pemrah shalat di belakang

para salrabat Abdullalr, ternyata mereka mengfras raikan huruf mim. Oleh
karena itu, Al Kisa'i mengamallan kedraarsar ini."

Keduanya ada dalam bahasa: thamutsa dan tharnitsa. Seperti

ya'risyuunadmya'kifu una.Mak4siapayangmerdlammahh,anrryamaka

karena mengumpulkan antara dua bahasa dm sirya yangmag/rasrahtr,anrrya

maka kare,na itulah bahasa png banlak digunakan

Firman-Np J*rf4, diulang untuk meqielaskanbahwa sifir para

bidadari lang dipingit di dalam nrmatr sama seperti sifrt bidadari 1mg sopan

me,nundulkan Diaberfmm,"Apabilamerrekadipingitberati

merekamemiliki te,lrdapada waktu itu"

tsc gira'ahinimutawatir sebagaimana yangtemraltub dzlanAt lqna'(21779) dzn
Taqib An-Nasyr,h. 178.
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,<!t; UV@pr. p*s* *';: UL c,#1

cri{ts q*-l

"Mereko bertelekon poda bantol-bantal yang hiiau dan

permodoni-permadaniyong indah- Maht nihmat Tuhan kmu
yang manakahyong *tma dustakon? MahaAgung nama

Tuhanmu Yong Mempanyoi kabason dan harunioo

(Qs. Ar-R$mean [55]: 7C7t)

FirmanAllah SwI, F *;S {t'G: "Mer*tbertetekan

pada bantal-baatal ywry hijau-" Ar-Rafrafrlinya al-nufoaabis.Tv lbnu

AbbasRAbertata,",lr-Rafraf rlinyaal-Jbrry*alfu srtGryrm).Dci
Ibnu Abbas RA jug4 o-rafraf r,tmyasprei (kain pe,nutrry kasr) yang di

afias sismyarcrcka &dlk berteHrm-

Qatadah, Ilasm deAl Qrazhi b€dffi, "Artinya adahh al fusth

(hamparan)." Ibnu Uyainah berkata, "Artinya adalah az-zaraabiy

(p€rmadmi)." Ibnu IGism bertdq "Artinya 4deh al noaartq (siku-sihl).

Ini juga dikatalcan oleh llasm"

Abuubaidahberlota, "Artiulfiaadalahqiugpakaia."laitsb€dre,

"satuje,nis pakaian hijau yang dibentangkan"Adajuga yang mengatakan

balnraatirrya adalahlosur-kasurymgditinggftm"Adalagi ymgmengdakm

balrwa setiry pakaian lebr orang Arab di*but rafraf . Se,mua perkataan di

atastidakjarhbetMa

7'? Bcnhrk jamak dainabbos, )raitu PorutuP ftain) yang dilctakkan di atas kasru

rmtuk ditiduri di atasnYa.

FirmanAllah:

6i cfi; ft 3{r,i@ 9r;F *::;
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Dalam Ash-Shihhah,TsE ar-rafraf artinya pakaian hrjau yang

digunakan sebagai sprei. Bentuk tunggalryra adalah rafrafai. Sa'id bin Jubair

dan Ibnu Abbas RA berk ata. " Ar-Rafraf adalah taman-taman stx ga." Ar-
rafraf drambildariraffayarifu,apabilanaik.contohlarn,rafratuththair,

karena dia menggeral&an kedua sappnlxa di udara-

Ar-Rafrafjuga berarti sisi tenda dan baju besi. bentuk tunggalnya

adalah rafrafalr . Dalam sebuah riwayat tentang wafafirya Rasulullatr SAW:

Lalu dia mengangkat rafraf, mala,kami melihat wajah beliau seperti perak.

Maksudqa, me,lrgangkat ujung kain

Ada juga yang mengatakan bahwa asal ar-rafraf adalah raffa an-

rafuu yrifu,apabila twnbuhan itu tunrbuh subur. Derrikian png diceritakan

olehAts-Tsa'labi.

Al Qutabi berkata,'Dikatakan untuk sesuatu yang banlxak aimya

karena tunbnh xrbw, raffa yrifu rafiifur." Demikian png diceritakan oleh

AlHarawi.

At-Tirmidzi b€rkat4 " Ar-Raftafl*ih besa kedudukanqra dari al

funtsy. NlahSWT meryrebutkan pada dua srqga pertama, jj ;*'u*:
|fu) b qr]tr,sedangt<andisiniDiaberfirm an, *'*Ji ULlr#,.
Ar-Rafraf adalah sesuatu yang apabila wali Allah berada di atasnSra, maka

sesuatu itu terbang ke sana dan ke mari, ke manapun wali Allah kehendaki.

Diriwayatkan kepada kami batrwa ketika Rasulullah SAW sampai

di sidratul Muntaha, Rafrafdatang mendekati beliau, lalu dia membawa

terbang Jlbril ke sandaran arasy. Beliau juga menyebutkan: Terbang

membawahtke bawahdan ke atas hinggaberhentidi hadapan Tuhanlat.

7s8 Lrh. Ash-Shihhah @11366).



Kemudian, l@tilca tiba waldu untuk pulang, rafraf itu kembali

membawa beliau dan terbang ke bawah dan ke atas hingga sampai ke

tempat Jibril. Ketika itu, Jibril menangis sambil mengeraskan suaranya

dengan mengucap tahmid.

Artinya, rafraf adalahsalah satu pelayan di hadapanAllah SWT

yang memiliki keistimewaan tersendiri. Sebagaimana Buraq, seekorbinatang

yang dikendarai hanp oleh para nabi.

Ar-Rafraf adalahsesuatu yang ditundul&anAllatr untuk penghuni

dua surga yang dekat, sebagai tempat bertelekan mereka dan permadani

mereka. Membawa terbang kekasihAllah di atas sungai-sungai dan tepi-

tepinla, lalu ke tenda isri-isnirya dari parabidadari yangbaik lagi cantik. "

Kemudian Allah SWT berfirman,,,i)lJu- itF,S ',Dan

permadani-permadani yang indah." Al 'Abqari adalah pakaian yang

bersulam yang dihamparkan. Apabila Tuhan Yang menciptakan sulaman

berfirman bagus makabalang[an sa$abagaimana indahrya permadani itu!

Utsman RA" Al Jahdari, Hasan dan lainnya me,mbac a muttaki' iina

'alaa rafaaif,yalcrri denganbentukjamak. 9,j5 AAanisim untuk makna

j arnak dm cs;* adalatr benhrk tunggal png me,lnurjukkan malara j amak

yang dinisbatkan kepada' abqar.

Ada juga yang me,ngatakan bahwa bentuk hrnggal rafraf dan

'abqariy adalatr rafrafah dan 'abqariyai. Sedangkan. ar-rafaarif dan al

' abaaqir adalatr bentuk jamakryrajamak.

Al'Abqariy artinya ath-thanaafus ats-tsakhkhaan minhaa.

Demikian yang dikatakan oleh AI Farra'. Ada lagi yang me,ngatakan batrwa

artinya adal ah az-zaraabiy @emtadani). hi diriwayatkan dari Ibnu Abbas

RAdanlainnya-

Hasan mengartikannya al basth (hamparan). Mujahid
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mengartikannya ad-diibaaj (s.;fraalang kasar). AI Qutabi mengartikannya

setiap baju hiasan orang Arab disebtt 'abqariy. Abu I-lbaidah berkata:

Dinisbatkan kepada sebuatr daeratr png membuat baju hiasan.

Ibnu Al Anbari berkat4'?ada mularya,' abq ar adalahnarna sebuah

desa yang dihuni oleh parajin png dinisbatkan kepadanya setiap sesuatu

yang bagus dan berharga"

Al Khalil bqkata,'Setiap sesuatu png berharga, bagus dan mewah

dari kaum laki-laki, kaum percmpuan dan lainrya disebut'abqari."

Diantara saMaAbda Rasulullah SAW telrtang IJmar,

"Aht belum pernah melihat orang 'abqariy diantara manusia

yang melalatknn ssuatu dengan baik (profesional)."

AbuAmnr binAla' berkat4 saat ditanya te,lrtang sabda Rasulutlah

SAW tersebut, ia me,nj awab'Makzudnya adalah pemimpin kaum dan orang

terhormat di antara mereka"

Sebagian ahli qira'ahmerrbacanlxa 'abaaqiri.Tse lri sala[ karena

l<afa nisbat tidak dryat dijamakkrr demgan bentuk nisbafirya Quthrub Hata,
"Ini bukan dinisbatkan. Ini sama seperti htrsiy dankaraasiy, bulttti darr

baHtaatiy."

Abu Bakar RAmeriwayatkan batrwa Rasulullah SAW menrbaca

muttaki' iina' ala rafaarifa khudhrin wa' abaaqira fuis aan. Demikian yang

diceritakan oleh Ats-Tsa'labi. Huruf dhadh padia ffiudhr didhammahkd&
jarangsekali.

75e Qira' ah irli tidak mutawatir.
7& Qira'ah seperti ini tidak mutawatir. Qira'ah scperti ini disebutkan oleh Ibnu

'Athiyah dalam Al Muhanar Al Yajiz (15 1352).

ij uf r'61 Ge-1"''f I
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Firman Allah Swr, Ctf{t't 9,4&!?i !t5 "Maha

Agung nama Tilhanmu Yang Mempunyai kebesaran dan karunia. " !;,i
beryola tafaa' ala dali, l<ata al barkai. Hal ini telatr dipaparkan sebelumnya-

.trilj G;i, malcudnlaa dzil' azhamah(memiliki kebesaran). Hal ini juga telah

dipaparkan sebelumnya Cl!{tS " Dan kantnia. "

Amir membaca dzul jalaali, yakni dengan huruf wau.76r Dia
menjadikannya sebagai sifat bagi lsin. Ini menguatkan batrw a isim(nama)

maksudnya adalah al mtlr ama (yang dinamai). Sementara lainnya me,lnbaca

S$,1 cai.Merekamenjadikan qgs sebagai sifatbagi.i.E; . Seakan-akan

yang dimaksudkan adalatr nama yang dengannya surah ini dimulai. Dia

Uernmau iAi.]i -Oramerrbuka suratr dengan nana ini, lalu Dameny$utkan
penciptaan manusia danjirg penciptaan langit dan bumi serta perbuatan-Np-

Yakni, bahwa oia oG Ai#'ri "setiap waktu Dia dalam
kesiktkan. " Dajuga menyebutkan pengatrran-Nya pada merek4 kemudian

Dia menyebutkan hari kiamat dan keadaanny4 me,nyebutkan api neraka,

kemudian Dia tutrp dengm meryrebutkm surga

Kemudian di akhir surah Dia berfirm a\ Jtf) 6> $; { !}i
Cti{tS "Maha Agung nama Tuhanmu Yang Mempunyai kebesaran dan

lwrunia. " Makstrdnlm, nama yang denganqra srrah ini dimulai. Sealrarr-atcar

Dia merrberitatnrkan kepada mereka bahwa ini senruanya dikeluarkan rnrtuk

mereka sebagai rahmat dari-Ku D antaa ratnnat-Krq Aku menciptakan kalian

dan morciptakan untuk kalian langit, buni, sernua makhlulg surga dan neraka

Semua ini untuk kalian dari nama ,*fr .Ialq Dia memuji nama-Nya Dia

berfirman, Cf|{tS .Mt 6) *Yang Mempunyai kebesaran dan lcarunia."

Besar pada Dzat-Ny4 mulia pada perbuatan-Nya.

tct gira'ah ini mutawatir sebagaimana yang termaktub dalamAl lqna' (2/779, dat
Taqrib An-Nasyr',h. I 78.
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P ara ahli qira'al, tidak bqbeda pendryat te,lrtang men a' att at waj h

daryan rafa' di awal srualr" kri mem{u}rkm batrwa png dinraksudkan adalatt

wajah (dzat) Allah yang didapati orang-onmg yang beriman ketika mereka

melihat-Nya. Mereka prm bergenrbira dengan bagusnya balasan, pertemuan

dan kannria Wallaahu a'lam.

Tafsir Al Qurthubi I i,tt: I
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ST]RAIIALWAAQI'AH

ffr{t*,
Dengan namaAllahyangMaha Pemurah lagi Maha Penyayang

SurahiniadalahsurahMal*ilah dilv{akkah),menurut

pendapat HasarU Ikimalr, Jabir danAtha'. Namrm IbnuAbbas RAdan

Qatadah be*ata'I(cuali satu ayat darinya turuo di Ivladinah- Yaitu firman

Allah Swr, @ 't; j# '&l 'Sli AFS" Kamumengsantirczeki

(yang Allah beikan) dengan mendustakan Allah." (Qs. Al Waaqi'ah [56] :

82)

Al Kalbi berkat4 *Surah ini adalatr surahMaklciphkecuali empat

apt.DuadiantaranyafirmanAllahswl , @ gb31 itl ,.;-rg tqf
@ b;# &f E" AF. S 

*Maka apakah kamu mensanssap

remeh saja Al Qur'an ini?. Kamu mengganti raeki (yang Allah berikan)

dengan mendustakan Allah." (Qs.Al Waaqi'ah [56]: 81-82) Kedua ayat

ini turur dalam perjalanan beliau menuju Makkah. Dua di antara lagi firman

Allah Swr, qfi G{ltS @,'a$rt 3} ti "(yaitu) segotongan besar

dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang-

.'*. fl

t;1" ) L 
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orang yang kemudian." (Qs.Al Waaqi'atr [56]: 39-40). Kedua ayat ini
tunm dalam perjalanm beliau meruju Madinab."

Masruq berkata'tsarangsirya yarg ingin mengetahui berita orang-

orang terdahulu dan yang akan dat^n& ahli sqg4 ahli ne,raka, ahli druria dan

berita ahli akhirat maka hendaklah diamembaca strahAl Waaqi'atr."

Abu Umar bin Abdul Barr dalam At-Tamhid wa At-Th'liq dm
Ats-Tsa'labi me,lryebutkan bahwa Utman RAmenjenguk Ibnu Mas'ud RA
yang sedang sakit keras. Ketika itu Utsman bertanya, "Apa yang kamu

keluhkan?" Ibnu Mas'ud RA menjawab, "Dosa-dosaku." Utsman RA
bertanya lagi, "Apa yang kamu inginkan?" Ibnu Mas'ud RA menjawab,

'RahrnatTul nku-"

Utsman RAbertanya lagi,'Bagaimanajikalrrori panggilkan dokter

untuhnu?" Ibnu Mas'ud RA menjawab,'Dokterlah yang telah membuatku

sakit" Utsrnanbertaryalagi,'tsagaimanajikakami menrberi suatupenrberian

kepadanu?' Ibnu lvlas'ud RA menjarxrab, "Aku tidak menrbutrtrkm itu Kanu
tidak menahannya dariku dalarn hidupku lalu kamu ahan m€rryr€rahkann),a

setelah aku hampir mati?" Utsman RA berkata, "IJntuk anak-anak

percmprmnrnu sepeninggalmu"

Ibnu Mas'ud RA berkata, "Apakah kamu mengkhawatirkan

kefakiran pada anak-anakperempuanku sepeninggaflo? Sesurgguhn]a aku

telah menyuruh mereka untuk mernbaca suratr Al waaqi'atr setiap malam.

Sesungguhnya aku telah mendengr Rasulullah SAW bersabda,

fitriu'^:-; n* "lr -l,ut;;;lj;
'Barangsiapa yang membaca surah Al Waaqi'ah setiap malam

malra dia tidak akan ditimpa kefakiran selama-lamanya'."762

762Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (41281),dari riwayat IbnuAsakir
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FirmanAllah:

A qS"A*4tb @ f;.rr< 6'1. A A q'lt *3i ts)

rV cj66 td J6 *SS @ *i ;ifi ,;3 tl1

@6#
uApabila terjadi hari kiamat, tidak seorangpun dapat berdusta

tentang kejadiannya (Kejadian itu) merendahkan (satu

golongon) dan meninggikan (golongon yang lain)' apabila

b umi digoncangkan sedahsyat4ahsyatnya, dan gunang'ganang

dihancur laluhkan seluluh-luluhnya, makaisdilah ia debu yang

beterbongan-" (Qs. Al Waaqi'ah [56]: l-Q

Firman Allah SWT, 'r41rt ,#StlSl "Apabila terjadi hari

kiamat, " maksudnya addah tiupan terakhir. Disebutl/ Waaqi'ah karena

hari itu sebentar lagi akan t€dadi. Ada 1ang mengatakan bahwa disebut

demikian karena banyalcnya keusatrm yfrIg tedadi pada hri itu Dalam ayat

ini ada yang disembunyikan, yaltu: ufulamtu idzaa waqa'atil waaqi'ah

(ingaflah apabilaterjadi hari kiamat).

Al Jurjani berkatq'11j adalah shilah. Maksudnya: waqa'atil

waaqi' ah.Sama seperti firman Allatl' aza wai alla, i&L:,i,rfi: " Telah

delrat datangnya saat itu,"76!juga firmanAllah SWT, {l ii dt "T"toh

dan Al Alusi dalam Ruh Al Ma'ani (8/311). Hadits: "Barangsiapa yang membaca

surah Al Waaqi'ah setiap malam maka dia tidak akan ditimpa kefakiran selama-

lamanya,,,disebutkan olehAsy-Syaukani dzlanAl Fawa'idAl Maimu'ahfiAl Ahadits

Al Maudhu'ah,h.3ll dan dia berkata, "Dalam sanad ini terdapat seorang pendusta."
?6 (Qs.Al Qamar [54]: l).
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pasti datangnya lcetetapan Allah.'qil Sama juga dengan perkataat qad

jaa'a ash-shaumz (telatr pasti datangnya puasa), maksudnya danaa wa

iqtaraba (dekat)."

Berdasarkan pendapat pertama t 11 aaAan untuk waktu (apabila),

sedangkan jawabnya adalah firmanAllah SW'T, +oi7 yISt +;;G
g;Jl "Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan

ittt. "

Firman Allah SWT,';;r{ V.f'1, 6i " Iidak s e or an gpun dap at

berdusta tentang kejadiannya." Al kaadzibah adalah mashdar yang

bermalanaalkidzb.OrangArabterkadangmeletakkmfa'ildanmaf 'uldi
tempatmashdar. Samaseperti firmanAllah SWT, ry W ai..f { "ndak

lcamu dengar di dalamnya p*kataan yang tidak berguna.'46 Maksudnya

adalah laghwun (sia-sia). Makna ayat: Tidak terdengar pendustaan

terhadapnya. Al Kisa'i berkata, 'Contoh lain adalah perkataan orang-orang:

' aa' idzan billaah, makwfuya ma' aadzallaah (Aku memohon perlindungan

Allah) danqum qaa'iman (berdiri tegak), maksudnya qum qiyaaman."

Ada yang mengatakan bahw a al kaadzibah (1ang b€dusta) adalah

kata sifat dan png disifatirya dihilangkan Yakni: laisa liwaq' atihaa foaahm

lraadzibah ataru nafsun kaadzibah (tidak ada bagi kej adianqra keadaan yang

mendustakan atau jiwa yang mendustakan). Artinya setiap orang yang

mengabarkan tentang kejadiannya adalahjujurlbenar.

Az-Zajjaj berkata, *N.>( 
#Slg;j maksudnya, tidak ada

sesuatupun yang dapat menolaknya." Ini sama dengan perkataan Hasan dan

Qatadah. Ats-Tsauri berkata'"Tidak ada bagi kejadianrryra seomng)un )4mg

?q(Qs.An-Na$[6]: l).
?65 (Qs. Al Ghaasyiyah [88]: I l).

Tafsir At Qurthubi



mendustakannya-" Al Kisa'i juga berkata, "Tidak ada baginya pendustaan.

Maksudnp, sehanrsnya tidak ada seorang)un )ang mendustakannya-"Ada

juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr sesungguhnya terjadiqa

hari kiamat itu sangat serius, bukan canda

FirmanAllah SWT, 4tSlAt "(Kejadian itu) merendahkan

(s atu golongan) dan meninggikan (golongan yang hin). " Mma\Muqatil

danAs-Suddi berkata,' Merendahkan suara Maka hari itu merrperdengarkan

$uxaomng ngdekatdanmeninggikm $uraomngfngjafi- Maksudnp,

hari itu memperrdengarkan $ura omng png dekat dan orang )ang j auh."

As-Suddi bed<at4'Mereirdahkan ofiIng{mng yang sombong dm

meninggikan orang-orang yang merasa lemah." Qatadah berkata,

"Merendahkan beberapa kaum di dalam adzab Allah dan mengangkat

beberapa kaurn kepada taat kepadaAllab-"

IlmrbinKhdffirab RAbed(ffi,'MerendahkmmusrhmusrhAtlatl

di dalam ryi neraka dan me, inggikm kekasih-kekasihAllah di dalam srqga-"

Muhamad bin I(a' ab berkata'Merendahkan beberrya kam png

sewaktu di dunia dahulu ditinggikan dm meninggikan beber4a kaum png

sewaktu di dunia dahulu direirdahkm-"

IbnuAtha' be,rkata'Mercndahkan beberrya kaurn dengan keadilan

dan meninggikanbeberryakaum lainrya dengm kanmia"

Al ldtafdh dar, ar-raf'biasa digunakan oleh orangArab dalam

unglryan lang melrlebutkm terpat dfrr kdudukan, kemuliam dan kehinaan

SementaraAllah SWT meni sbatkan al khafdh (merrorrdra}fr:m) dm ar-raf '

(meninggikan) kepada hari kiarnat hanya sebag u mai az, seperti kebiasazxl

orangArab dalam menyandarkan perbuatan kepada tempat, masa dan lain-

lain yang tidak mungkin melakukan perbuatan. Merekaberkata,"Lailun

naa' imun wa nahaantn shaa' imun (malam tidur dan siang puasa)." Dalam



Al Qnr'an, -,tiift', fi X ')3. "sebmarnya tipu daya(mu) di wahu

malam dan siang (yang menghalangi kami).'q6Padahakikatrya, ymg

merendahkan dan yang meninggikan itu adalah Allah SWT saja. Dia

meninggikan kekasih-kekasih-Nya pada derajat-derajat yang tinggi dan

me,rendahkan musuh-musuh-Nya pada de,raj atderaj at yang rendah.

Hasan dan Isa Ats-Tsaqafi membaca khaafidhatan raafi'atan,

)alcrd dengan nas hab.7 67 Sdangbnlainnya membaca de,ngan rafa' seb agu

lrhabar mubtada' yang disembunyikao. Siapa yang menashabkanmaka

l€limdiu s$agai foaalyagma r;il,AlFana',ffi adafi'il ngdisonbunyikan"

Makna ayat: Apabilaterjadi hari kiamat. Tidak seoranglun dapat berdusta

tentangkejadiann),a.'IbT-adidalamkeadaanmerendalrkandanmeninggikan.

Hari kiamat tidak diragukan telrtang terjadinya dan hari itu akan

meninggikan beberapa kaum dan mere,lrdahkan beberapa kaum lainnya,

sebagaimana yang telah karni jelaskan.

Firman Allah SWT, *i ,pifi .*3 ti) "Apabita bumi
digoncanglran sedahsyat-dahsyatnya." Maksudny4 zulzilat wa hurikat
(digoncangkan dan digerak-gerakkan). Demikian yang diriwayatkan dari

Mujahid dan lainrya- Dikatakaq rajj alw yarujjuhu rajj an, afirrya foarakalru

wa zalzalahu (menggerakkan dan me,nggoncangkan). Naaqatun rajjaa'
artiqra onta berpunuk sangat besar. Dalarr hadits : man rakiba al-baftra fuiiru
yartajju falaa dzimmata lahu (Barangstapa yang mengarungi lautan

ketika gelombang berkecamuk (gelombang besar) maka tidak ada
jaminan baginya)."7@

''(Qs.Saba' [34]:33).tct 
Qira'ahHasandan lsl ini tidak mutawatir.

768 Lih. Ma'ani Al Qur'an (3ll2l).
76e Ini disebutkan olehAs-Suyuthi dalamAl Jami'Al Kabir (4/880, dari riwayatAl

Barudi, dari Zuhair bin Abi Jabal. Hadits ini juga terdapat dalam At-Taryhiib wa At-
Tarhib (41 56,no. 5) cetakan Bairut dan Karu Al' Ummal (151260,to. 4137 l).
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AI Kalbi berkata,'TIal itu karena ryabilaAllah SWT mewalryrkan

kepada bumi maka burni itu berguncang saking takut kepadaAllatr SWT."

Para atrli ta$irbe,rkata 'tsqrrncang seperti bayi beralam di a1una4

hingga sernua ),ang ada di atasnya harcg4 seperti gungng-gurung dan lainnya

juga hancur." Diriwayatkan dari IbnuAbbas RAbatrw a ar-rajj ah artinya

gerakan hnt hingga terrdengar sura

t1,1 fadanosisi nashab sebagai badal @errygnti) a^ * ft l1l.

Boleh juga nashab dengan t3.j 1itL. Maksudnya, taHtfadhu wa

tarfa 'u waqta rajjal ardhu wa bassa al-jibaala (hari itu me,rendahkan dan

meninggihn saat btrnri bergurcmg dm grmunggunung harcur). S€bab k€tika

itq ryayag tinggi akanmerendah dan 4aymgpryffi ekan melringgi.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah waqa'atil
waaqi'ah idzaa rajjat al ardhu (terjadi kimat ketika bumi diguncangkan).

Derrikim ymgdikatakm oleh Az-@jEdmAl Judani.

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah

*i,ifi ,:*it:s1f\(ingatlahapabilabumidigoncengkansedahsyat
aahsjtatn),a) . €', adradrah nashds dnini menryakm dalil benrlmg-ulmgrya

gurcmgm"

Firman Allah SWT, 6.lp-l **S"Dan gunung-ganung

dihananr luluhkan seluluhJuluhnya. ",;3. afiinyafuttiw (direunilean).

Demikian yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA. Muj ahid: Sebagaimana

tepnng dihancurkan . Al Basiisah unnyaas-sawiiq atau ad4aqrq (tepung)

ng dicarpr:r dengan miqrak samin atau minlak goreng kemudian dimakan

tarpa dimasak terlebih dahulu nrkadmg makma ini dijadikm sebagai belol

dalam perjalanan. Abu Ubaidah menyebutkan batrwa dahulu ada seorang

pencuri dari Ghathafan yang ingin membuat roti. Namun karena takut

tertangk4 sebelum roti matang maka dia pun me,makan adonan roti.
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Malan ayat: Grmung-guuung dicanpurkan hingga menj adi sepe,rti

tepung yang sudah dicarnpur dengan sedikit air. Aninya, gunung-gunung

meqiadi tanah. Sebagianrryra telah bercampur dengan sebagian lainnyd-

Hasan berkata, * r**J artiqra dicabut dari terrpafiry4 lalu hilang.

Padanannya adalah firman-Ny^, tiirgqi$ 'Tuhanku akan

menghancttrkannya (di han kiamat) s ehananr-hancTtrnya' ."77o

Athifh berkatq'Dib€nErykan seperti pasir dan tanah." Ada yarg

mengatakm batrwa aI Dass afirya as-sanq (dibalar). Afiiryra, gumng-gumng

dihalau. Abu Zaid berkatq *Al 
bass artinya as'sauq. Qad basastu al ibila

abussuhaa bassan."

Abu tjbaid berkata" "Basastu al ibila dan absasn adalatr dua

babasa yang zudah dikenal. Artiqa, aabila aku membentak onta itu dan aku

katakan kepadanya bis-bis. Dalam hadits: 'Akan keluar suatu kaum dari
Madinah ke Yaman, Syam dan lraq yang menghalau onta dan

mengatalran 'bis-bis' kqada onta itu, padahal Madinah lebih baik bagi

merelra seandainya mereka mengetahui'.''I7t

Dalam hadits lain: "Penduduk Yaman datang kepada lcalian.

Mereka menghalau dan mengatakan'bis-bis' kepada tanggungan

merelca."772

Orang Arab sendiri biasa berkata, 'Ji' bihi min frassaka wa

bas s alra.' Abu Zaid meriwaya&an dengan harak at kasrah, ).alei bis s aka

7o (Qs. Thaahaa [20]: 105).
7r Hadits ini disebutkan oleh IbnulAtsr dalamAn-Nihayah (Lll26).
72 Hadits ini dengan ada perbedaan padalafazfuya diriwayatkan olehAl Bulfiari

dalam pembahasan t€,lrtang keutamaan Madinab, bab: Orang yang Meurbenci Madinah,
Muslim dalampembahasan tentang haji, bab: Tentang Madinah keFka Penduduknya
fvfsninggalkannya, dan Malik dalam kitab I I Jami', bab: Riwayat Tentang Penduduk
Madinah dan Keluar dali [a[3dinah.
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wa bissaka. Makna min hassaka adalah dari sekira-kira kamu

merasakannya, dan makna min bissaka adalah dari sekira-kira sampai

kepadanya berita perj dananmu. "

Muj ahid berkat4 " saalat s ailan (ia meleleh)." Ikrimah: Huddat

huddan (ia remuk). Muhammad bin Ka' ab : Sul4tirat s airan (ia &jalankan).

Hasan berkata * 
Qtrthi' at q ath 2n (ia dipotong)." Semua makna di atas hampir

sama-

FirmanAllah SW'T, Q,l ft; UKi "Makaiadilah ia debuyang

beterbangan. " NiRAberkata, "Al habaa' al munbatsls artinya debu yang

beterbangan karena hentakan kaki binatang kemudian debu itu menghilang.

Allah SWT menjadikan amal perbuatan mereka seperti itu."

Mujahid berkat4"Al habaa 'artinya sinarpng terdapat di lubang

kecil seperti debu." Diriwayatkan seperti ini dai IbnuAbbas RA. Dari Muj ahid

juga artinya adalah percikan api. Apabila api tidak stabil maka akan terbang

percikan api. Lalu apabilajatuh, tidak adabekasnya sedikitpun. Ini juga

dikatakan olehAthiyatr. Malma ini telah disebutkan dalarn surahAl Furqaarl

pada firman Allah SWT, /,13 ',u:J;;i F;t;l)* C 5t uros

6jJ "O"" kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami

jadilran amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan.'n73

Qira'ah umumnya adalatr lXLl, d"ngan huruf tsa'. Artinya

mutafarriqan (terpisah-pisah), dari firman Allah SWT, U Q &;S

'fil ',$ "Don memperkembang bial*an padanya segala macamienis

binat ang." Artiny4memisah-misah dan menyebarkan. Sementara M6*q,
An-Nakfra'i dan Abu Haiwah membaca munbattan, dengan httruf ta'.774

773 (Qs. Al Furqaan 125): 23).
77a Qira'ah initidakmutawatir. Qira'ai ini disebutkan oleh Ibnu 'Athiyah dalamll

Muhanar Al Wajiz (151358).



Artrnya munq athi' an (erpotong), dari perkataan mereka: b attahul I aahu

utimya q atla' ahu (Nlahmeinotongnya). Contoh lain, al bauat Sntoryan-
potong;m).

FirmanAlhh:

y# +*lv y:A .r*b @ini w fii'frt
i;ria$t', @ *rt,*lu *rt +A3

'o;frA.it i2tiatfi

,*it,>-+ A.
uDan kamu menjoditiga golongan Yoiu goloagon hanan.

Alangkah mulianyagolongan hananitu Dan golongan kirt
Alanghah sengsoronyagolongan Htiit L l)an orang-orang

yang beriman poling dahula, mereha itulah yang didekdkan
kepodoAllarL Berada dolam jatnah hcnibndo*o

(Qs.Al Weeql'eh [56]: 7-f2)

Firman Allah SwT, '*fr *.itl'J6 "Dan kamu menjadi tiga

golongan. " Artin)ftL ashnoafan tsalaatsatan (tiga golongan). Kemudian,

Allah SWT menjelaskan siapa mereka itu. Dia berfirman,

y:$t +;*L"Golongankonan", rfriAi ,*li "Golongan kii" ,

;sria:ft'r' " Orang-orang yang beriman paling dahzl2 ". Crolongan kanan

adalah orangorang lary talgill karan mereka dipegmg dm ditnrtun ke sqga
Golongan kiri adalah orang-orang yang tangan kiri mereka dipegang dan

dituntun ke neraka Demikian ymg dikatakan olehAs-Suddi.
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Al masy' amah rAnya al mais arah ftiri), begitu jruga asy-sya' mah.

Dikatakan, qa'adafulaanun sya'matan.Dkatakanj ag4 yaafulaan syaa'im

bi ashfoaabika. Maksudnya, hai fularu pegang tangan kiri satrabatnu. Orang

Arab biasa mengatakan untuk tangan kiri, asy-sry n ii. Untuk sisi kiri, a/

asy'am.Begltujuga dikatakan ketika seseorang datang dari kanan, al yumn.

Ketika datang dari kiri, asy-$ru'm.

Ibnu Abbas RA dan As-Suddi berkata, *'fA ,r;;i adalah

orang-orang yang berada di sebelah kananAdam ketika keturunannya di

keluarkan dari sulbinya Ketika ituAllah berfirman kepada merek4'Mereka

akan masuk strga Aku tidak peduli'."

Zaid binAslarn berkata * 
zs-i','.fr ,!;;l adalah orang-orang )xang

diambil dari sebelah kananAdam pada hari itu. Sedangkan {gtt .l;"Lt
adalah orang-orang png diambil dari sebelah kiriAdam."

Atha' dan Muhammad bin Ka'ab b e*at4*'4:::Ji A;l adahfi

orang{rmg1mgmenganbil buku catatm arnal merekadengan tangan kanan.

Sedangkm l,riii +;;ladalahorang-orang ngmengrunbilbukucatatan

amal mereka de,ngan tangan kiri."

Ibnu Juraij berkata, *'u:i'.fr 
+;.;.1adalatr ahli kebaikan dan

;afta;;l adalah ahli kejahatan." Hasan dan Rabi' berkata,
*'or*ii +;;l adalatr orang-omng yang berada di kanan dengan sebab

amal shalih dil\Art .rt;ladalah orangormg png berada di kiri dengan

sebab amalburuk."

Dalam Shahih Muslim dari hadits Isra', dari Abu Dzar RA, dari

Rasulullah SAV/, beliau b€rsabd4

{zA

lq eiZ;ff y,f ,tr:' r;r; $fui:at f);,fu
$', i.k'*: tiyj,itv2 y",E F sV :)s ,i;-l
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,ii ,C9, /.!tr Cfrt
F:: ;r. ht j; ;;t ti;

t:;; :Jut :Jv ,;X.

?trr;,, ,F-b ( 'i-ii',Fl t'#t,ir l* nryrr;i;;\r g,us

....)61 Sl .ag'* Ci,;\5-git
"Ketika kami menaiki langit dunia tiba-tiba ada seorang laki-

laki yang di sebelah kanannya sejumlah besar orang dan di
sebelah kirinya sejumlah besar orang. Apabila laki-laki in
memandang ke sebelah kmwrnya maka dia tertatya dan apabila

laki-laki itu memandang kc sebelah kirinya maka dia menangis.

Lalu lakiJaki itu berkata, 'Selamat datang nabi yang shalih

dan anak yang shalih. ' Ahr putt furkan, 'Hai Jibil, siapa orang

ini?'Jibril menjmtab, 'Ini adalahAfumAS dan sejtmlah besar

orang yang berada di sebelah kanan juga kirinya adalah

lreturunannya. Orang-orang yang berada di kanan adalah ahli
surga dan orang-orang yang berada di Hri adalah ahli
neraka...' .)'775

Al Mubarrad berkata, " zc:$,*;+l adalah orang-orang yang

terrrtahulu dan yafi +;;l adalatr orangorang yarg terkebelal@g. Orang

Arab biasa berkat4'ij'alnii fii yamiinika wa laa taj'alnii Jii syimaalika,

adikar akutennasukkelonpokymgterrdahuludmjanganjadikm

alcutermasukkelompok ngtertebelakmg."

7' HR Muslim dalampembahasan tentang irnao, bab: Isra Rasulullah SAW ke Iangit
dan Kewajiban Shalat (1/148). Hadits ini juga terdapat pada Al Brrkhar"i dalam
pembahasan tcntang shdag bab: No. I dan dalampembahasan tentang para nabi, bab:
5, danAbmad dalan Al Mwnad (51 143).

du;
,JG
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Pengulanganpada firmanAtlah SWI, y$i q*i L danpada

firman Allah SWT, *r:fr U€i li adalatr untuk taftrhiim(pengagungan)

danta'jiib ftetakjuban). Sama seperti firmanAllah SWT, iW t; ,rfrX
"Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu?. "775 Firman Allah SWT juga,

i;"riltY 'br6 "Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu?."777

Sebagaimara dikatakanjuga, zaid maa zald! Dalam hadits Ununu Zar' |14n4

disebutkan, maalik wa maa maalik!

Maksudnya adalah merrbanyakkan patrala png didapatkan oleh

golongan kanan dan siksaan 1lang didapatkan oleh golongan kiri.

Ada yang mengatakan batrwa +?l berada pada posisi rafa'
sebagai mubt ada' dan khabar-nyaadalah y# U*f -U. Seatcan-atan

dikatakan, yfii +;*$ "Yaitu golongan kanan", siapamereka?

Ada juga yang mengatakan bahwa -9, boleh sebagai ta'kiid
(penguatm). Maknanya: Orang-orang yang menganrbil buku catatan amal

mereka demgm tangan karm mereka adalah orang-ormg ymg terrdahulu dan

ffidutukmtinggi.

FinnanAllah SWT, i5ri,a:J i2ri$6 "Dan orang-orang yang

beriman paling dahuht " Diriwayafikan dari Rasulullatr SAW batrwa beliau

bersabda ",4s-saabiquun adalah orang-orang yang apabila disampaikan

kebenaran malca mercka menerimantya, apabila mercka diminta maka

mereka memberikan dan mereka menghukumkan untuk manusia

sebagaimana hulatrn mereka untuk dii mercka sendiri.'% De,lnikian )ang

't (Qs. Al Haaqqah [69]: l-2).
m (Qs. Al Qaari'ah [01]: l-2).
78 Hadits Umnu Zar' irli cukup panjang. Diriwayatkan oleh Al Bulfiari dalam

pernbahasan tentang nikah, bab: Pergaulan yang Baik dcngan Keluarga, dan Muslim
dalampernbahasan tentang keutamaan sahabat bab: Hadits Urrrmu Zar'.

7e Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al Jami'Al Kabir (21297), dari
riwayatAbuNu'aimdalamll Hilyah, dariAisfhRA. As-Suytrthimcngatakanbahwa
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disebutkan oleh Al Matrdawi.

MuhammadbinKa'abAl qrazhi berkat4 "Sesungguhnla mereka

adalah para nabi." Hasan dan Qatadatr, berpendapat, orang-orang yang

terdahulu beriman dari setiap umat. Seperti ini juga yang diriwayatkan dari

Ilaimah. Muhammad bin Sirin: Mereka adalah orang-orang yang telah shalat

menghadap dua kiblat. Dalilnya adalatr firmanAllah SWT, Sti+li'5
1t*.cff6'alri:J eb;lg "orang-orangyang terdahutu tagiyang

pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar.'ago

Mujahid dan lainnya berkat4'Mereka adalatr orang-orang yang

paling dahulu menujujihad dan orangpertama png pergi menuju shalat."Ali

RA berkat4'Mereka adalatr omng-ormg yary paling dahulu melakukan stnlat

lima waktu."Adh-Dhahhak mengiltikann),a menujujihad. Sa'id bin Jubair

mengafiilmnn),akepadatobat dan mal-amal k€baikm"AIIah SWTberfirman,

'#; ; i-r- 5l V!75 "Dan bersegeralah kamu kepada

ampunan dari Tuhanmu.'4ir Kemudian Allah SWT memuji mereka, Dia

berfirman, 'ort;; d rt ?fi A o;*- Ari) "Meretrn itu
bersegera untuk mendapat kebaikan-kcbaikan, dan merekalah orang-

orang yang s egera memperolehnya.' n82

Ada juga yang mengatakan bahwa mereka ada empat: (1) umat

MusaAS 1,ang paling datrulu beriman, yaitu Hi z41il, Q) orang beriman dari

keluarga Fir'aun, (3) umat IsaAS yang paling datrulu beriman, yaitu Habib

An-Naljar, satrabatAnthakiyah, dan (4) dua umat Muhammad SAW yang

paling dalulu berimaq yaituAbu Bakar dan Umar. Demikian yang dikatakan

oleh IbnuAbbas RA dan diceritakan oleh Al Mawardi.

hadits ini adalah hadits gharib yang hanya diriwayatkan oleh Ibnu Lahi'ah dan
diceritakan olehAhrnad bin Hambal dari Yahya bin IshaqAs-Salhifi dari Ibnu Lahi'ab.

7Eo (Qs. At-Taubah [9]: 100).
?Er (Qs. Aali'Inraan [3]: 133).
7E2 (Qs. Al Mu'minuun [23]: 61).



Spmaith bin Aj lan berkata'Manusia itu ada nga" P e*anta, orrrng

yang sudahmelakukankebaikan sejak usiadini dan menetapinya sampai

meninggal dmia Inilah orang yang paling datrulu dan yarrg didekatkan" Kdua,

orang yang sudah melakukan dosa sejak usia dini dan terus melakukan

kelalaiaru kemudian dia bertobat hingga dia meninggal dunia dengan tobat

tersebut. Inilatr orang yang termasuk golongan kanan. Ketiga,orang yang

zudah melalorkan dosa sej ak dini dan tenrs melalokannlaa sampai meninggal

dunia Inilatr orang png termasuk golongan kiri."

Ada lagi png me,ngatakan bahwa mereka adalah setiap orang )ang
terdahulu kepada sesuatu yang baik

Ada yang mengatakanbdrwa'ori'a:,fl pertamaberadapadaposisi

rafa' sebagu mubtada' dan'o;;lfr kedua adalah lfiabanrya. Maknanya:

Orang-orang png paling dahulu melalukan ketaatan kepadaAllah adalatr

ormg-ormg 1ang paling dahulu mendryatkanrahmatAllah"

Firman Allah SWT, 'g;!j:1:41 "Mereka itulah yang

didelratkan kepada Allah." rnilah di antara sifat mereka Ada yang

mengatakm bahwa ryabila salah soormg dai ormgormg ymg paling dahulu

dan yang didekatkan keluar dari rumahnya di dalam surga maka ada satu

cahayapngmenjaditanda yangme,mbedakandari ahli surga

lain1ra
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FimanAllah:

{;i iL tt" @ eifi i;"J+3@ ;diVr Gifi
@<jrilWt6!@

"Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan

segolongan kecil dari orang-orung yong kemudian Mereka

beroda di atos dipan yang bertahto ernos don permata Seraya

bertelekan di dasnya berhadap-hodapan. "
(Qs. Al Waaqi'ah [56]: 13-10

FimanAllah swT,'4i!in i;{i "segolongan besar dai orang-

orang yang terdahulu. " Maksudnya, segolongan besar dari umat-umat

terdalrulu.'errrfi G'W " Dan segolongan kecil dari orang-orang yang

lcemudian. " Makzudnya segolongan kecil dari omng-omng yang beriman

kepadaMuhammad SAW.

Hasan berkat4'Segolongan besar dari orang-orang sebelum umat

ini dan segolongan kecil dari satrabat Muhanmad SAW. YaAllall jaaikailatr

kami termasuk dari kelompok me,reka de,ngan kemurahan-Mu."

Mereka disebut sedikit dibandingkan dengan orang-orang sebelum

mereka karena para nabi terdahulu sangat banyak maka baqrak pula orang-

orang yang paling dahulu beriman di antara mereka. Ditambah lagi dengan

jumlatr orang-orang lang paling datrulu membenakan dari urnat kita.

Ada yang mengatakan bahwa ketika ayat ini turun, para sahabat

Rasulullatr SAW merasa resah. MakaAllah prm me,lurunkan firman-Np,

\rhfi G IfiS 'effV; {i "1Yrrru1 segolongan besar dari orang-

orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang-orang yang
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kemudian."783 Laltt Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aht

berharap mereka (umat Muhammad SAW) adalah seperempat ahli surga,

bahlran sepertiga ahli surga, bahkan setengah ahli surga, lalu mereka

(umat yang lain) berbagi pada separo yang kedua. "zar fladi1s l1i

diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA. Demikian yang disebutkan oleh Al
MawardiT8s dan lainrryra-

S emakna deirgan saMa ini, sebuah riwayat dalan Shahih Mus lim

dari hadits Abdullatr bin Mas'ud RA. seakan-akan beliau ingin me,rryratakan

bahwa ayat terrdatrulu itu dinasa*fi . Naurun 1mg paling tepat adalatr ayat itu

muhkarnalr, karena alat itu adalahkhafu (b€rit4 bukan hrftum). Selain itu,

hal tersebut tentang dua golongm yang beftda

Hasan b€xkat4'l)rmg-ormg paling dahulu dai unra 1ag terrdahulu

lebih banyak dri orag-oraqg paling dahulu kita Oleh lwcna iay AJlah' azn

wa jallaberErmaru 'qfi G|#3 "Dan segolongan kccit dari orang-

orang yang kemudian. " S€,rl€,ntara Dia berfirmm tentang golongan kanarl

yaitu golongan selain orang-orang yang paling dahulu beriman,
'a*fi G if\ 'dIV-, {fs "1Yorru1 segolongan besar dari orang-

orang yang terdahulu. Dan segolongan besar ptla dai orang-orang yang

kemudian.'at5

Oleh karena itu Rasulullah SAWbersabda, "Sesungguhnya alat

berharap umatlru menjadi setengah ahli surga. "787 Kemudian Rasulullatr

SAWmerrbacafimanAllahswr, lt;g G Il$ '';rlJi\U; {l3 "1Yor*1

u3 (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 3940).
7u Ibnu Katsir dalam tafsimya (41284), dari riuayat IbnuAbi Hatim dan ImamAhmad.
7t5 Lih. TafsirAl lvlawardi (51450).
7t5 (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 3940).
il7 Ini disebutkan secara makna olehAlAlusi dalam Ruh Al Ma' ani (81315) dan Ibnu

Katsir dalam tafsimya (4/2 Ea).
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segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar

pula dari orang-orang yang kemudian. "?88

Mujahid berkata'Semuanya dari urnat ini." Su$mn meriwalatkan,

dariAbaru dari Sa'idbinJubair, dari IbnuAbbas RA, dari Rasulullah SAW:

"Dua tsullah seluruhnya dari umatku. "78e |rfaftsudnya adalah

eh{t G iiS ul|Vt3; {i3 "1yorru1 segolongan besar dari orang-

orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dai orang-orang yang

kemudian. "7eo

Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari Abu Bakar RA. Abu

Baler RAb erkat4'Kdtnxullah itu dari umat Muhammad SAVf. Di antara

mereka adalah orang yang hidup pada masa awal umat beliau dan di antara

mereka adalatr orang png hidup padamasa kemudian umat beliau. [ri sama

seperti firman Allah SWT, '&'t 
"iit 

&3 -, rkj LtC )i:;
fi g\y p'i;J\ $'.C "Lalu di antara merela ada yang menganiaya

diri merelca sendiri dan di antara merela ada yang pertengahan dan

diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbwt lcebailcan dengan

izinAllah.'nel

Ada yang mengatakan batrwa'e[g S; fi " Segol ongan bes ar
dai orang-orang yang tudahulu ", maksudnya omng-omng pertama umat

ini dan 'a;{t ,v 'JSyt "Dan segolongan lcecit dai orang-orang yang

kemudian", bersegera dalam melakukan ketaatan hingga mendapatkan

derajat orang-orang )xang terdahulu. oleh karena ini pul4 Rasulullatr sAW
bersabda,

n8 (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 3940).
TseAlAlusi dalam RuhAl Ma'ani (81315).
7s (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 3940).
D' (Qs. Faathir [35]: 32).



..i, )to,dleF
"Sebaik-baik kalian adalah orang yang hidup di masah.t."7e2

Kemudian Allah SWT menyamakan pada golongan kanan antara

orzmg-oftrng terdahulu dan onmg-oftrng kemudian.

Ats-Tsullah diambil dari tsalaltu asy-syai'a, artirrya qatha tuhu
(aku potong sesuatu itu), dengan demiki anma}crE, tsuthhsama seperti mal(rla

firq ah ft elompok atau golongan). Demikian png dikatakan oleh Az-Zayaj.

Firman Atlah SWT, fif;:,, & "Mer"ka berada di atas

dipan yang bertahta emas dan permata. " Maksudnya ormg-orang yang

berimanpaling datrulu di dalam surg4 ;; ;t" "Berada di atas dipan",
maksudnya tempat duduk mereka di atas dipandip q *i. IbnuAbbas

RA berkat4 " F*i artinya bertatrta emas." Ikrimah berkat4 'Bertahta
mutiaradan >akut.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga bahw" y*i artinya
-6.i*: (berderetan). Sebagaimana firmanAllah SWT dalam ayat lain,
'iU i ;y'r* "Mereka bertelekan di atas dipan-dipan
berderetan ''e3 Diriwalatkan dari lbnuAbbas RAjuga dan dari Mujahid

balrwa artinya adalahmarmuulah bidz dzahaD (berhiaskan emas).

Dalam tafsir-tafsir png ada f;iartinya bertahtakan emas dan

mutiar4 lalart dan zabtlad. Al wadhn artinya an-nasj al mudhaa' af(lalinan

bolipatganda) danan-nadhd .Oit<atalc& wadlwta(marytsw)

7e Hadits shahih ini diriwayatkan oleh Al Bulfiari dalam pembahasan tentang
kesaksian, perbudakan, surryah dan rrazar, dan Muslim dalam pernbahasan tentang
keutarnaan sahabat juga diriwayatkan oleh selain mereka, sebagaimana yang pemah
disebutkan.

7e3 (Qs. Ath-Thuur 152):20 -
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fulaanun al fuajara wa al aajuna ba'dhahu fauqa ba'dhin, fa huwa

maudhuun (seseorang menyrsun batu dan bata sebagian di atas sebagian

lainnya maka batu dan bata ifupun tersusun) . Dar'un maudhuunah artnya
mantap padajalinan seperti berderetan. As-Sariir al maudhuunah artrnya

dipan yangpermukaannya seperti ditenrm. contoh lain, alwadhiin:tali dari

kulit yang dian)rrnn. Sebagiannya dimasukkan pada sebagian rainnla-

FirmanAllah SWT, y#'t#, "seraya bertelekan di atasnya,',
maksudnya di atas dipandip trt. 4$t: " Berhadap-hadapan.,,Artiny4

sebagian merel<a tidak melihat tenghrk sebagian lainnp, akan tetapi dipan-

dipan itu terletak memuta. hi keadaan orang yang beriman bersama isti dan

keluarganya- Artiqa, merekabertelekar socaraMudry-hadryan Derrikian
yang dikatakan oleh Muj ahid dan lainnya

Al Kalbi berkate '?arliang setiap dipan adalah 300 hasta Apabila
harnba ingin duduk di atasnp, dipandipar itu merendah dan apabila dia telah

duduk di atasryra dipandipm itprm naik"
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FirmanAllah:

G yYt'e-Frs 
"r4 

@ali'j},l;# 4"i
Q W-S @S;,* {S k'i)rL3;3.{ 6,;",

@:,Ar 3ils@or+,ii- t:;**@1r, #t-
{ 6'c'i;;- i }( q n:; e s#t i,l, J,r:(

6 6k t-k" W $l@ Lj'ri Si H W Ariz;-

"Mereka dikelilingi oleh anak<nak madayang tetap muda,

dengan membawa gelas, cereh dan sloki (pfula) berisi

minuman yong diambil dari air yang mengalir, merelca tidak
pening lcarenanyo dan fidakpalamabale, dan baah-buahan

dari apa yang mereka pilih, dan doging burung dari apa yang

merelea inginkon. Dan (di dalam swga itu) oda bidadari-

bidadart yang bermata jeli, laksana mutiaru yang tcrcimpan

bailc Sebagai balasan bagi opa yang tel.ah merelra lecrjakan.

Mereko tidok mendengar di dalamnya perhdaan yang sia-sia

dan tidak pula perkatoon yailg menimbulkan doso, alcan tetapi

mereka mendengar acapon salan.'

(Qs. AI Waaqi'ah 156lz fiaQ

FirmanAllatr SWT, orE'c;i27{ 4"i "Merclca dikelilingi

oleh anak-anak muda yang tetap muda. " Maksudny4 anak-anak muda

yang tidak akm mati. Demikian )mg dikatakm oleh Mujahid" Me,nunrt Hasan

danAl Kalbi, tidak akan tua dan tidak akan berubatr. Sa'id bin Jubair berkata,
*6r# afinya muq arathuun(memakai anting-anting). Dikatakan bagy al

t,rl



qurth detgan al kltaldahdan unhrk larmpulan perhiasan dikatakan dengan

al khildah.

Ada yang mengatakan bahwa makzudnya addah mus aww arlmn

(memakai gelang) dan seumpamalrya Demikian yang diriwayatkan dariAl
Farra'.7s Ada juga yang mengatakan bahwa makna muq arrathuun adalah

mumanthaqutn (png mulia dan fasih bicaranya) dari al manaathiq.

Ikimah beltat4 * t rlii arfinya FA(memdryat kenihmatan). Ada
juga ng mengatalrrr batrra malqdqra adalah satu usia Allah menciptakan

mereka rmtuk ahli surga Mereka mengelilingi ahli surgn seb4gaimana yang

Diakehendaki."

AIi binAbi Thalib RAdm HasanAI Bashd berkat4 "Anak-anak di
sini adalah anak-anak kaum muslimin lang meninggal dunia di usia kanak-

kanak. Tidak ada kebaikan dan kejabatan bagi m€,reka"

Salman Al Fadsi RAbedeta, "Anak-mak kam musyrikin adalah

para pelapn ahli surga" Hasan berkafa, 'Mercka tidak me,rniliki kebaikan

yang karenanya mereka mendryatkm balasan dan tidak me,miliki kej ahatan

png kanenanya mereka lurus disiksa Oleh karena itt4 mereka ditempatkan

ditqatini."

Maksud ayat bahwa atrli surga berada dalam kebahagiaan dan

kenikmatan yang sangat sempuma Kenikrratan hanya akan sempuma bila
dile,ngkryi dengan adanya pelayan dm enk.

FirmanAllah SWT, b-$lS 

"r4 
"Denganmantbawa gelas dan

cerek " Abvaab adalatr bentukjarnak dari fuub. Hal ini telah dipaparkan

dalam surahAz-Zutfirufffi Yakni, wadah tanpa pegangan dan tarpa corong

sdngraMbaariiq adalah wadatr yary ada pepgan dar corongqra" Bentuk

N Lib" Ma' ani Al Qur' an (3 I 123).
7ei Lih. Tafsir surahAz-Zukhnrf ayat 71.
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tunggal abaariiq adalah ibriiq. Dinamakan demikian karena warnanya

mengkilap karenabegitu beningn),a

Firman Ahh SW'T, y.- ; yVi "Dan sloki (piala) berisi

minuman yang diambil dari air yang mengalir." Tentang hal ini telalt

dipaparkan dalam tafsir suratrAsh-Shaatraat.T5 Al ma'iin artinyaair dan

khamer yang mengalir. Akan tetapi png dimakstrdkan di sini adalah ldramer

yang mengalir dari mata air.

Adapngmengafakarbahwamalssrtrryaadalahnryakbagi sernua

mata. Maka $ ,AA"nbentuk maf'uldari kata mu'acyanalz. Ada lagi

yang mengatakan bahw 
^ 

y1adalah kata berpolafa'iil dairkataal ma'n,

yang berarti al katsrah (banyak) dan Allah SWT menjelaskan bahrn a lfiamer

ini tidak seperti l<hamer drmia 1mg dibuat dengan susah payah"

Firman Allah SWT, W ai:Gi $ "Mereka tidak pening

lcarcnanya. " Maksrdn5a, kepala mereka tidakpusing karena me,minumnp.

Artiny4 minrman itu sangat lezat tarya ada dek bunft I 'in halnya dengan

minuman drmia. FirmanAllah SWT, 'oi,r; S3 "Don tidakpula mabuk "
Tentang hal ini telah dipryarkan dalam surahAsh-Shaaffaat. Maksudnya,

me,reka tidak mabuk hingga hilmg alral mereka

Mujahid membaca 'oi1i i $"' dengan makna laa

yatashadda'rant,frlitryatidakterpisabpisatr- Smaseperti firmanAllatt SWI,
'otL:r:.i #';"Pada hari iu mereka terpisah-pisah.'4n

Ulama Kufalr membacanya yaruifraot, dengar htutrfza, bedurakat

kasrah.B Arirrya,tidak habis minunan dan khamer mereka

7e6 Lih. Tafsir ayat 45 dari surahAsh-Shaaffaat.
7e7 Qira'ah ini adalah qira'ah yang tidak mutawatir.
m (Qs. Ar-Rutm [30] : a3).
?ee Qira'ah derrganbnll:tf zay berharakat kasrah adalah qira'ah tujuh sebagaimana

yang termaktub dalam Al lqna' (217 80) dan Taqrib An-Nagtr,h" I 66.
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Adh-Dhahhak meriwayatkan dari IbnuAbbas RA, dia berkat4

' Dalan lhamer itu terkardung empat hat mernabukal memusingfuan, mrnrtatr-

muntah dan kencing-kencing. Allatr SWT menyebutkan lhamer surga dan

Dia merrbebaskan kfiamer surga dari limahal tersebut."

FirmanAllahsWT, <rrFJ1_ r:; {8S "Dan buah-buahan

dai apa yang mercka pilih. " Maksudnya, merekapilih sesuka mereka karena

begitu banpkryra- Ada yang me,ngatakan bahwa maksudnya buatr-buahan

pilihan dan disukai. lr- IblJtayyr artrnyz al iWttiyaar Crilihan).

FirmanAllatr SWI'atiii q *,13 " non daging burung dari
apa yang mercka inginkan "At-Tirmidzi meriwayatkan daxi Anas bin Malik
RA, diaberkata,

a a$ ,,Su rl$, 
" *, ;v X" -* ft J;, ,t*,

'u J-f:, ft ntbq.'*f -fi)t,f o,+-?nr yra,f

,*'o\,'r-,- ,Su ,):Ht gek qel * W ,).^lJr

?f ,iltf ,:r,i' # i,, & i' J;, j,i ,;+,:)

.w
"Rasulullah SAWpernatr ditanya, apakah al kautsaritu? Beliau

menjawab, 'Itu adalah sungai yang diberikan Allah kepadafu -
yaloi di dalam surga-. Airnya lebihputih dari susudanrasanya

lebih manis dari madu. Di sana ada burung yang lehernya

seperti leher onta.'Umar RA berkat4 'Sungguh burung ifu telatr

mendapatkan kenikmatan.' Rasulullatr SAW bersabd4'yang
memalannya lebih baik darinya' ."8N At-Tirmidzi berkat4 "Ini

tm HRAt-Tirmi&i dalampernbahasantentang sifat surga, bab: Tentang SifatBurung
Swga (4i680-68 1, no. 2542) dar diamengatakan bahwa hadits ini adalah hadis ,asaz
gharib.

LTafstr Al Qurthubil



?

adalatrhaditshasan."

Ats-Tsa'labi maiwayad<an dari hadiBAbu Danda bahwaRasulullah

SAW bersab d4 " sesungguhnya di dalam sutga ada burung sebesar leher

onta berbaris di tangan wali Allah. Salah satu burang berkata, 'Hai

wali Allah, alat dipelihara di tempat pemeliharaan di bawah arasy dan

ahr minum dari mata air tasnim. Maka malcanlah alat' Burung itu tents

membanggalran dirinya di hadapanwaliAllah tersebut hingga tergerak

hati wali Allah tersebut untuk memaknn salah satunya. Iiba-tiba burung

itu jatuh di hadapan wali Allah tersebut dengan berbagai warna

masakan. Maka wali Allah tersebut pun memakan apa yang

diinginlrannya. Apabila wali Allah tersebut sudah kcnyang, tulang-

belulang burung itu berhmpul dan terbang bebas seperti sedia kala di

dalam sutga. " IJmar berkata "stmgguh bunmg itu telah mendapatkan

kenilrnatan." Rasulullah SAW prm bersabda, " Orang yang memakannya

lebih mendapatkan kcnibnatan lagi darhtya.'Nr

Diriwaptkm daiAbu Sa'idAl-IGrtri RA bahra Rasulullah SAW

bersabda, "sesunguhnya di dalam suga ada satuienis burung di antara

berbagai jenis burtng yang memiliki tujtrt pufuh ribu bulu. Iiba-tiba

burung itu jatuh di atas talam seorang ahli surga. Kemudian dia

menggoyanglran tubuhnya, maka kelrurlah dari s aiap bulu itu s atu warna

malrananyang lebihputih dari saliu,lebih dingin dan lebih lembut dari

yogut (lreju) dan lebih nibnat dari madu. Iidak ada warna yang sama

padanya. Maka ahli sutga itupun memakan apa yang diinginlcannya.

Kemudian burung itu peryi dan terbang.'M

Firman Allah SWT, 'irg3;'t "Dan (di dalam sutga itu) ada

sot Ini disebutkan olehAs-Suyuthi dalanAd-Dun Al Mantsur (6/155- 156).
t02 Ini disebutkan olehAs-Suyuthi dalamAd-Dun Al Mantsur (61156).

T:
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bidadari-bidadari yang bermata jeli. " Dibaca deng M rafa', nashab dan

j ar.s3 Ulama png me,lnb rca darganj ar,fitu Hamzab Al Kisa' i dan lainnp
boleh jadi dia menganggapnya sebagai athafkepada l'&, yakni

berdasarkan makna. sebab maknanya: Mereka me,ndapatkan kenikmatan

dengan gelas-gelas, buah-buahan, daFng dan bidadari. Demikian yang

dikatakan oleh Az-Z-anaj. Boleh jadi jtrga dia menganggapnya sebagar athaf
kepada,";+.Maksudnya, merekaberada dalarn # .",:+ "Jannah

kenikmatan," dan bidadari, berdasarkan taqdir hadzful mudhaf
(menghilangftm mudhaf). Seal@-al@diaberfirman,'Dan dalam

bidadai."

Al Farra' :8u "Iar karena mengikuti lafaz]\sekatipun berbeda pada

maloa, sebab bidadari tidak dikelilingkao. Seorangpenyair berkat4eos

gitj ?trAt ti;, ti o:1. L6rar u ri1

Apabila paro O"i"*uon kaya muncttl suatu hari * aon t"r**Oi*,
lcening-kening dan mata-mata

Mata tidak dapat dicampur, akan tetapi diberi celak. euthrub
berkat4 "h di' athaftankep Aa.,j$$ y rl:\ t anFa me,ngartikannlaa atas

makna."Diajugaberkat4'"Tidakadapngm bahwabidadari-

bidadari dikelilingkan atas mereka dan ini menjadi kenilorratan tersendiri bagi

mereka"

803 
Qira'ahyangmutawatir dariqira'ah-qira'cf, ini adalah qira'ahdenganrafa, dan

jar (krafadh) sebagairnana yangtermaktub dalamAl lqna'(zfi8} dznTaqib An-Nasy.,
h 178.

tu Lifr.. Ma' ani Al Quf an (3 I 123) -
805 Dia adalahAr-Ra'iAn-Numairi. Bait syair ini telah dipaparkan sebelumnya. Lih.

Syi'r Ar-Ra'i An-Numairi,156, tafsirAth-Thabai(27ll0T), danMa'ani Al eur,an,
karyra Al Farra' (3 I 123).
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Barangsiry ayangmeus habtlamy41laituAlAslnnb Al Uqaili, An-

Nakha'i dan Isa bin UmarAts-Tsaqafi, begitu juga yang termaktub dalam

muslrhaf[Jbay, maka berrdasarkan taqdir idhmar f il (menyenrbunyikan f il).

Seakan-akan Dia berfirman, 'Dan mereka menikahi bidadari yang bermata

jeli.'l Mengartikan atas makna pada qira' ah nashab ini juga bagus. Sebab,

malaa yuthaafu ' alaihim adalah yt'thaunahu (mereka diberikan itu)."

Ulama yang membacanla derryan rafa', laitujumhur ulama --dan

ini menryakan pilihanAbu Ubaid danAbu tlatirn-makaberrdasa*an malrna:

wa' indahum ftuurun' iimm. Sebab, bidadari tidak dikelilingkan atas mereka-

Al Kisa'i berkata 'tsarangsiryayang mernb u 'Wtti':dengan
rafa' ?,uenabidadari tidak dikelilingftan maka seharusnya begitu juga pada

faakihah dan laf;m. Sebab itu semua juga tidak dikelilingkan. Yang

dftelilinglan hanya khrner."

Akhfasy berkata, 'Boleh jadi diartikan s@ara tersirat, sebab

mahaD/a mereka merriliki gelas-gelas dan mercka memiliki bidadari }ang

bermata jeli. Boleh jadi j:uga di' athalkwkepada ff . Aa"p"" ff sendiri

adalalr mubtada'dan khabarnya adalatr f*';i| .f . n"git 3og,

'W |iS Dimulai dengan nakirahkxwtkektrususm sifatrya-"

FirmanAllah SWT, JA:€ .Makzudnya mits,lu amtsaali (seperti

perumpamaan). Firman Allatr swT, g;tJ lifr 
*r"tiara yang

tersimpan Daik " Maksudrrya, png belum perlah disentuh tangan dan belum

terkena debu. Artinlra lebih bersih dan lebih bersinar. Artirya, seperti itulatt

bagusnya tubuh mereka dari segala sudut.

FirmanAllahSwT, $j&- !j( q ,l(* "Sebagaibalasanbagi

apa yang telah mereka kerjakan." Maksudny4 pahala. Dinashabkart

karena sebagai maf 'ul lahu.Bolehjuga sebagu mashdar, sebab makna

't4liii'o'';t'# $"iadalatrmerekadiberibalasan.
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Perrbahasan tentang bidadari telah dipaparkan dalam suratr Ath-
Thur805 dan lainnya. Anas RAberkata, "Rasulullah SAW bersab d4 'Allah

menciptalan bidadari yang bermata jeli dari za faran' ."t07

Khalid bin Walid RAberkata "Alil me,nde,ngar Rasulullatr SAW

bersabda, 'Sesungguhnya ada seorang laki-laki dari ahli swga memegang

satu buah apel dan bwh-hnh apel suga riba-tiba buah apel itu terbelah

sendiri di tangannya. Lalu, dari apel in lceluar bidadari-bidadari yang

seandainya dia memandang matahari niscaya matahari malu (redup)

karena kecantikan bidadari tersebut, tanpa mengurangi -jumtah-
buahapel'."

Seorang laki-laki bertanya kepadaKhalid bin Walid RA, .TIai Abu
Sulaiman, sungguh ini sangat aneh. Buah ryel itu tidak berkurang?"

Khalid bin Walid menjawab, 'Tl€,nar, s€perti lentera yang darinya

dinyalakan lentera lain d"n beberrya lentera lainnya dan tidak berkurang.

Allah Maha Kuasa atas apa png Dia kehe,lrdaki."

Diriwayatkan dari IbnuAbbas RA" bahwa diaberkata, *Allah SWT
menciptakan bidadari bermatajeli, dari jari-jernari kakirya saurpai kedua

lutuhya dari z,a'faranodari kedua lututnya sampai keduapayrdararryra dari

misik addar, dai keduapayrdraryra saryai lelrernla fui arbr aqfuab (nama

parfirn), dan dari lehemp sampai kepalanya dari kapurputih. Bidadari itu
merrakai 70.000 perhiasan seperti tumbuhan Spqa'iqAn-Nu,man yang

to6 Lih. Tafsir ayat 20 dari surahAth-Thuur.
Eo Hadits ini disebutkanolehAs-suyuthi dalam AtJami'Ash-shaghir,to.3934, dari

riwayat Ath-Thabrani, dari Abu Urnamah RA dan dia merrberi kode iaraz untuk hadits
ini. Al-Manawi berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan dari Abu umamah oleh Ad-
Dailami."As-suytrthijugamenyebutkanhadis ini dalanAlJami'al Kabir dariiwayat
Ibnu Abi Hatirn, dan Ath-Thabrani dari Abu umamah RA dalam at Jami ' Al Kabir (3 /
t7u\
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benvamamerab" Apabilabidadai itu datang makaw{alnryaberca}raya seperti

matahari bagi penduduk dunia Apabila bidadari itu beftalik maka hatinya

dapat terlihat karenabegitu tipis palcaian dan lulitryra- Di kepalarya terdryat

tujuh puluh ribu kuncrmg (ranrbut di bagian depan kepala) dari misik adzfar.

Setiap kuncung ada pelayan perempuan yang mengangkat kuncungnya.

Bidadari itu berseru, 'Inilah pahala untuk para kekasih.

bj& Iritf q Tiji "sebagai balasan bagi apa yang telah mereka

kcrjakan."

FirmanAllah SwT, 4.t, {S A W 6ri:5- $ "Meretra

tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula

perlrataan yang menimktlkan dosa. " IbnuAbbas RAberkata,'?erkataan

batil dan perkataan dusta." Al-Laghw adalah perkataan yang sia-sia,

sedangkan at-ta'tsiim adalah mashdar dari atstsamtuhu. Arttny4 ak:'t

katakan kepadanp,'tamu b€,rdosa"

Menurut Muhmrmad bin lb'ab, maksud qL SSatirrya sebagian

merekatidalc berdosakqadasebagimlaim),aMerurutMujahid,

matstdfuE SS fi W A;;S- {adalahcelamdmperkdaandosa

Firman Allah SWT, ,6L LlL i,rl { "Akan tetapi mereka

mendengar ucapan salam." t4 dinashabkan dengan tsjiS-, atart

istitsna' munqathi'. Maksudnya, laakin yaquuluuna qiilan ataru

yasma' wma qiilan (akan tetapi mereka me,ngatakan pertatam, atau mereka

mende,ngar pertataan).

6LLl6drnashabkdtarryadenganalqaul.Mal<*dny4illaa
annahum yaquuluuna al Htaira (kecuali mereka mengatakan yang baik).

Atau karena masMar.Maksudrrya, illaa an yaquulu ba' dhuhum li ba'dhin

salaaman (kecuali sebagian mereka me,ngatakan kepada sebagian lairurya:

salaur).Atau sebagai sifatbagi fu. S"a*gtr- t1i: keduaadalah badal

(pengganti) dari yangpertama Malamnya: Kecuali sedikit yang selamat di

Surah Al Waaqi'aht-,,r,



dalamqadai kesi+siam.

Ada yang mengatakan batrwa maksu&rya adalah para malaikat

memberi penghormatan kepada mereka, atau Ttrhan mereka merrberi
penghormatan kepada mereka

FimanAllah:

@ )tr= )4., @ ,."ii+t*iu wat#;."ij

ryt @yH 
?uo @ so":J ;H @ sd isdte vld;lseyfr ssy&$aps

@ (.r.)i Er @ rr*rf U,^+@ rb1 W:s,t
@A,f'yT Sr 1ii6 4i#\

@&.,e{tgifrs
a

"Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kqnan
itu. Beroda di antara pohon bidaro yang tidqk berduri, dan

pohonpisang yang bersusun-susun (buahnya), dan naungan
yang terbentang luas, dan airyong tercurah, dan buah-buahan

yang bonyal6 yang tidak berhenfi (buahnya) dan tidak
terlarang mengambilnyo, dan kasur-kasur yang tebal togi

empulc sesungguhnyo Kami menciptakan mereka (bidodari-
bidadari) dengan longsung, dan Kami jadikon mererra godis-

gadis perawan, penuh cinta lagi seboyo umurnyo, (Komi
ciptakan mereka) untuk golongon kanan, (yaitu) segolongan

besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar
pula dari orang yang kemudian,,Qs.Al Waaqi'ah [56]: 2740)



Firman Allah swr, yfl+t*fU VrA,.*li "Dan

golongan kailan, alanglcah bahagianya golongan kanan itu. "Allah SWT

kernbali melryrebutkankdudukan golongan kanaq yang manamereka adalatl

omng-ormg png beriman paling dalulq sebagaimanapng telah disebutkan.

Pengulangan ini untuk mengagungkan kenihnatan png mereka dapatkan.

Firman Allah SWT, Sji t\ 4 "Berada di antara pohon

bidara yang tidak berduri. " Maksudnya berada di antara pohon-pohon

bidara png duriduriryatelatr dipotong. Demikian png dikatakan oleh Ibnu

AbbasRAdanlainnya-

IbnuAI Mubarak menyebutkan: Shafivan menceritakan kepada

kami, dari Sulaim bin Amir, dia berkata,'?ara sahabat Rasulullah SAW

berkat4 'Sesungguhnya orang-orang Arab pedalaman dan pertanyaan-

pertaqaan mereka banyak mendatangkan manfaat rmtuk kami.' Suafir hari,

seorangArab pedalaman datang lalu diaberkat4'Watrai RasulullalL Allalt

telatr menlrcbutkan sebuah pohon ymg dryat menyakiti di dalamAl Qur'aq
padehal aku mengira di dalal surga itu tidak adapohon yang dryat meqiakiti

alrli snga?'

Rasulullah SAWb€rhla,'Pollrrt qa iu?' OragArab dalmrm
itu berkata, 'Sidr (bidara). Sesungguhnyapohon ini me,miliki duri yzng

menpkitkm-' I\daka Rasulullah SAW bersabda,'Bukotkah Dia bafirman,
lol

)t# )+ 4'Baada di antaa lnlon bidara ymg frdok Muri.'Allah
telah memotong duinya, lalu menjadikan di tempat setiap duri itu sebiji

bwh. Di sana munanl buah yang furi buah itu ada tujuh puluh &&
warna makanon yang furbedo-fuda'.'8

u Hadits ini discbutkan oleh lbnu Iktsir &lam taftimp, (4l2tt),AlAhrsi dalam
Ruh Al Ma'ani (8819), dari riwayat Hakim dan dia rcnganggapr)l'a shahih, dan Al
Baihaqi dari Abu Ummah RA.
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Abu Al Alifh dan Adh-Dhahhak berkata" ..Kaum muslimin
memandang ke waj, sebuatr lembah di rha'ifyang subur. Mereka kagum

dengan pohon sidrnya (pohon bidaranya). Mereka pun berkat4 'Andai kita
memiliki seperti ini.' Makatunrnlah alat ini."

Adh-Dhahhak, Mujahid dan Muqatil bin Hayyan berkata,
' 

tl

" ) *)z? 2)., d maksufttapngdimulialcq hampirsamadenganapapng

kami sebutkar dalam riwayat" Me,nunrt sa'id bin Jubaia buatrnya lebih besar

dari Qild. Hal ini telah dipaparkan dalam surahAn-Najra pada firmanAllatr
SWI ;ltii rra ',t* ("Yaitu) di Sidratul Muntaha.'\w Buahnya seperti

Qlaq Hajar berdasarkan hadits Anas RAdari Rasulullah SAW.

Firman Allah SWT, * g!5 ,Do, pohon pisang yang
bersrxun-s usun (buahnya). " * ^rh 

syaj aratur mauz (6tohonpisang).

Bentuk tunggalnp adalahtlwlfoah. Derrikian png dikatakan oleh sebagian

besar atrli tafsir, sepertiAli Rd IbnuAbbas RAdan lainnya-

Hasan berkat4 'Bukan pohon pisang, akan tetapi pohon yang

memiliki naungan yang sejuk." Al p4L'e,o darr 46r, g6aid !6x|6atq .?ohon

besar berduri."Artin)fta, setiap pohon besar png banyak &rinya.

Menurut Az -7aj1 aj, bolehj adi pohon itu ada di dalam surg4 namm
duriduriryra telatr dibuang MenunrtAz-Zajiaj juga, batwa giL rd"lrlr polr*
sepertipohonUrnrnuGhailar ngmenriliki calrayapngdg.tind.h Mereka

diajak dialog dan dijanjikm dengan sesuahr seperti sesuatupng maeka sukai.

Akan tetapi keutamaannya atas sesuafu )ang ada di dunia seperti keutamaan

seluruh sesuafu )4ang ada di dalam surga atas sesuatu yang ada di dunia.

8D (Qs. An-Najm [53]: la).
8 | o Lih. M aj az A I Qu r' an (karya Abu Ub aidah (2 / 25 o), dar. M a' an i A I eur' a n, karya

Al Farra' (31124).

[l-



As-Suddi b€rkat4 '?ohon Thalh surga adalahpohon Thalh duniq

akan tetapi pohon Thalh surga memiliki buatr yang lebih manis dari madu. "

Ali binAbi Thatib RAmembac {tW ) ;& &i,"'yakni dengan

huruf 'ain.I-aludiamerrbaca firmanAllah SWTini: r+; t!i,::. 
r1*'3 

"Oan

pohon-pohon korma yang mayangnya lembut. "8r2 Akan tetapi ini

menlalahimustrhaf

Dalam riwayat lain disebutkan bah-wa ada orang yang membaca di

hadapanAli binAbi Thalib R.\ ,rd Pt MakaAli RA!".t9,4;lj,
apa dengan ath-thalh? Sesungguhnya bacaawtyaadllatr )W Ybi."
Kemudian diame,nrbaca firmanAllah SwT, 3+1 & d "Yong *empmyai

mayang yang bersusun-susun. "8r3 Lalu ada yang berkata kepadaAli RA,

"Apakah kitaboleh mengubahnya?'Ali RAmenjawab, "Al Qur'an itu tidak

boleh dicela dan tidak boleh diubah."

Ali RA memilih qira'ah ini namun dia tidak berpendapat

menetrykmnya dalaurmustrhafkarena merryralahi apalmg telatr disepakati.

Demikian png dikatakmolehAl QusJnairi.

Abu Bakar Al Anbari meriwayatkan, dia berkata: Ayahku

menceritakan kepadaku, diaberkata: Ilasm binArafarh menceritakan kepada

kami, Isa bin Yunus me,nceritakan kepada kami dari Mujalid, dari Hasan bin

Sa'a4 dari Qais bin Uba4 diaberkata "Akumernbaca di dekatAli RAatau

dibacakan kepadaku di dekatAli RA-Mujatid ragu-ragu- , 2rE *t
MakaAli RAberkat4'Ada rya dengan pUZ'anaUtr kmu tidak me,mbaca

gPi.'r"-,raianAliRAmernbacafimranAllahsw! f , i {L ti'r*g
mempunyai mryang yang bersusun-susun. 8ra

trt Qira' ah ini bukan qira' ah yarg mutawatir.
tr2 (Qs. Asy-S5/u'araa' [26]: l 8).
t" (Qs.Qaaf [50]: 10).

"'(Qs.Qaaf[sO]: l0).
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MujalidpunberkatakepadaAli RA'[IaiAmirul Mu'minin, apaka]r

kami boleh morglrpusrla dai mustrlrafl 'AIi RAmenjanrab,'Ildak Al Qrn'an
tidak boleh dicela sekaraug'."

Abu BakarAl Anbari berkat4 'Maknanya batrwa dia kembali

kepada apa yang ada di dalam mustrhaf dan 1nakin batrwa itulah yang benar

dan me,nrbatalkan apa yang dikatakrrnya"

Al mandhuudartiryaFngbersusrn, )ang disusun awalnla sampai

akhirnya. Tidak ada bagian yang nampak keluar. Semuanya tersusun rapi.

An-nadhd artinya ar-rashsh dan al munadhdhah artinya al marshuush

(ersusun).

Masruq berkata"'?ohon-pohon surg4 dari akar sampai dahannya

tersusun. Seluruhnya adalah buah. Setiap kali satu buah dimakan maka buah

png lebih baik muncul di tenpatr5na-"

FirmanAllah SWT, )t'"1 P3 "Dan naungan yang terbentang

/zas. " Malsudnla, selaludan selamaqra Tldak akanhilangdantidak akan

terhapus oleh matahari. Sama seperti firmanAllah SWT, U; Uli {t
tK6 :;J;;i;6iS'Jyrt tAS "Apatrah kamu tidak memperhatikan

(penciptaan) Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan (dan

memendelrJran) bayang-bayang ; dan kal au dia menghendaki nis caya Dia
menjadilan tetap bayang-bayang iu. '8r5 Yalod di waktu pagi, yaitu antara

sinar matatrari mulai muncul sampai terbit matahari, sebagaimana png telah

dij elaskan dalam tafsir ayat ini.

Surga selunrtnryra adalahnamgaq tidak adamatalrari. Rabi' binAnas

berkat4'Yalrri naungan arasy."Armu bin Maimun berkat4'?arjmgn),a sama

dengan j arak perjalanan seribu tatnrn."Abu Ubaidah berkat4 "OrangArab

E'5 (Qs. Al Fuqaan pfl: a\.
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berkata unhrk masa )Narlg lama dan unur yang panjang, juga sesuatu yrang

tidak terputus : mamdutd."

Dalam Shahih At-Ttrmidzi dailainnya dari haditsAbu Hurairalt

RA" dari Rasulullah SAW:

,t#-i IG nV W, G'6flr'*;i:;i {-t, et
<q|:-i, lvs )it;',yr> ttiTu g ot;

"Dan di dalam surga ada sebuah pohon yang seorang

penunggang htda berjalan di bawah naungannya selama

seratus tahun belum juga sampai kc aWtir naungan. Silakan

lcalian bacafirman Allah SllT 'Dan naungan yang terbentang

luas. Dan air yang tercurah'."4t6

Firman Allah SWT, 

"kl 
il75 "Dan air yang terc,urah."

Maksndnp, mengalir tarya pemah berhenti. Asal maha as -sakb adalah ash-

shabb (ertuang). Dikatakaru salcabahu sakban. As-Suhrub: inshaabuhu

(tertuangnya). Dikatakao, salaba suhtuban. Irc&aba ircikaaban, artinya

air yang tertuang mengalir siang dan malam, bukan di parit-parit lagi tidak

terputus dari me,reka

BangsaArab adalatr penduduk pedalaman dan negeri png panas.

Sungai-sungai di negeri mereka sangatjarang. Bahkan untuk mendapatkan

air meneka lranrs mengambilqra dengan menggUnakan timba dan tali. Maka

mereka dijanjikan di datarn sqga suafir keadaan 1ang b€fu eda dan dic€ritakan

kepada mereka sebab-sebab kenihnatan yang sudah dikenal di &mia, )aitu

pohon-pohon dan naungannla, air dan sungai png tenrs me,lrgalir.

!t6 HR.At-Tirmidzi dalampembahasantentangtafsirAl Qur'an(5/a00, no. 3292).Dia
berkata tentang hadits ini "Ini adalah hadis hasan shahih."
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Firman Allah SWT, W -i*S "Dan buah-buahan yang

banyak " Maksudnya, bukan sedikit lagi jarang, seperti yang ada di negeri

mereka. FirmanAllah SW'T, *rl"if $ "Yang tidak berhenti (buahnya). "
Maksudnya, tidak berhenti bualrnya kapanpun, seperti berhentinya buah

musim panas pada musim dingin. yF {3 "Do, tidak terlarang
mengambilnya. " Maksudnya, tidak dilarang mengambilnya seperti buah-

buahan&mia-

Ada png mengatakan bahwa maksud ffr$S adalatr tidak
terhalang orang png menginginkmnp lmrena ada dud, j auh atau ada pagar.

Akant€tei, apabila seorarghambamenginginl@mrmakabuah itu mendekat

hingga dia dapat mengambilryaa- Allah swr berfirmaru fufi, titr4 -l,);i
"Dan buahnya dimudahkan memetilotya semudah-mudahnya.' 8t7

Adajuga png mengatakanbahwamaksudrryra adalah tidak terputus

de,ngan sebab waktu dan tidak tertralarg deirgm sebab hga- wallaahu a' lam.

FirmanAllah SWT, *;i ik "Dan kasur-kasuryang tebal
lagi emryk " At-Tirmidzi meriwayztkm dri Abu Sa'id RA" dari Rasulullah

SArrI/, tentang firmanAllah swr, *ii pls, beliau bersabd4 " ringinln
sungguh seperti jarak antara langit dan bumi, perjalanan lhna ratus

tahun.''r8 At-Timridzi berkat4'rni adalah hadits gharibpng kami tidak

kecuali dari hadits RiEdin bin Sa'ad-"

sebagian atrli ilmu berkata tsilang tafsir hadits ini,'1(asur-kasur

pada tinglcatarFtingkatm. Jarak mtra satu tingkatm s€p€rti jaak antara lmgit
danburni."

Ada yang me,ngatakan bahwa kasur-kasur di sini adalatr kata

u7 (QB. Al Insaan [76]: la).
tt t I{R. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/40 l , ro. 3294) . Dia bcrkata

tentang hadits ini,'Ini a&lah }Eldits ghartb."

I latsrr At Qurthubr ] t-,;a



pirf aman unhrk perempuur-perempuan yang ada di surga Walaupun tidak

ada penyebutan tentang mereka sebelumnya, akan tetapi firman-Nya"

*;'i A';S ,AArnsebagai petunjulq sebab di kasurlatr tempat perempuan-/
percmpuan Ivlaka malaranya: Dan perempuan-p€rsnpuan yang memiliki nilai

tinggi dalam hal kecantikan dan kesempurnaan Dalilrya adalatr firmanAllatl

SWT selanjutny4 {tl1 !}it:xltil "soungguhnya Kami menciptakan

merelra (bidadari-bidadan) dengan langsung. " Maksudnla, Kami ciptakan

mereka secara langsung dan Kami buat mereka secara langsung. OrangArab

sendiri biasa menyebut p€rempuan deng;anfiraasy $astx), libaas (pakaian)

dm izaar (sanrng).Allatr SWTjugaberfirman,'& ;qt !) "Mercka itu

adalah p alraian bagimu."ste

Kemudian ada png memgatakan bahwa dengan dernik:iaun lrunna dr

sini artinya bidadari bermatajeli. Makna: Kami menciptakan mereka tanpa

lewatpersalinan

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah kaum

pereryum BmiAdarn lvlaknaUa Kmi menciptakm mereka dengro ciptam

banl pitu dikanbalikan Artiqra Karni kmbalikar merr*akepada usia muda

dan kecantikan )4arlg setnpuma lldekna ayat: IGmi ciptakan perempuan tua

dan anak perempuan de,ngan penciptaan yang srma- Namun mereka

dise,nrbunyikan dan tidak disebutkan sebehmr4a, sebab mereka masuk datam

golongan kanan. Selain itu, karena kasur adalah kafa pinjarnan untuk kaum

perempwur sebagaimana png telah dijelaskan

Diriwayatkan dari Rasulullah SAW tentang firmanAllah SWT,

{t:r1 !fil$i il " s"trngguhnya Kami menciptaknn mereka (bidadari-

bidadari) dengan langsung," beliau bersabda, "Di antara mereka ada

yang perawan dan ada yang janda.'8zo

tre (Qs.Al Baqarah [2]: 187).
e0 Hadits ini disebutkan olehAlAlusidalzmRuh Al Ma'ani (81320), dari riwayat
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Ummu Salamah RA berkat4 "Aku pernah bertanya kepada

Rasulullatr SAWtentang firmanAllah SWI ;rift+ @,;r3J ,;;llriil
(.f;i U.j @ tjftf " sesungguhnya Kami menciptakan mercka (bidadan-

bidadari) dengan langsung, dan Kami jadikan mereka gadis-gadis

perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya."

Beliau menjawab, 'Hai Ummu Salamah, mereka adalah
penempum-perempuan yang meninggal dunia di usia tua, bentban, mata

berair lagi kabur dan belekan (kotoran mata). Allah menjadikan mereka

setelah tua menjadi gadis-gadis sebaya uln trnya' ."82t

An-Natrhas menyebutkan dari Anas RA, An-Nahhas berkata"

"Ahmad binAmnr mencaitakan kepada kami, Amru binAli menceritalen

kepada kami, dia berkata: AbuAshim menceritakan kepadakami, dari Musa

bin Libaidab dari YazidAr-Raqqasyi, dni Arms bin Malik RA s *ara marfu' :

{ti;1 ifil$lt i1's"sunggunnya Kami menciptakan mercka (bidadari-

bidadari) dengan langsung,'

Dia berkata,'Mereka adalah perempuan-pere,mpuan tua ubanan

dan belekan. Mercka di dunia dalarn keadam mataberair dan belekan'.,,

Musalyib bin Syarik berkata'Tasulullah SAW bersabda tentang

firmanAllalr SWT, {ti;1 ,fil$l(t1 'sorngguhnya Kami menciptakan

merelm (bidadari-bidadari) dengan langsung,'

'Mereka adalah perempuan-penempuan tua dunia yang Allah
ciptalan menjadi ciptaan baru. Setiap kali suami mereka mendatangi

merelra, suami merelca itu mendapati mereka dalam lceadaan perawan.'

Ath-Thabrani dan lbnuAbi Hatim.
82r Secara makna hadits ini diriwayatkan olehAt-Tirrnidzi dalampenbahasan tentang

tafst dari Anas RA (5/402). Hadits ini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(41291) danAlAlusi dalam Ruh Al Ma'ani (81320).
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KetikaAisyah RAmende,ngar sabda ini, dia pun bertat4'Duhh

sakitrya.' Maka Rasulullatr SAWbersabda kepadanp,'Di sana tidak afu
rasa sakit'.'an

U3 adalabbentuk j amak dari' antub. Ibnu Abbas RA, Mujahid

dan lainqa berkata " Al' Untb arlirrya al' rwaa,syiq li uwaaj ihilna (pauh

cinta tertrada srmi mereka)." Diriwalatkan dni IbruAbbas RAjuga batwa

maksudnya adalah al 'untub al malaqah (sebayausia lagr penuh cinta).

Ilaimah: a/ ghanj ah (genit). Ibnu Zaid: Itu dalm bahasa perdu&tk Madinalt

sedangkan dalam bahasa penduduk Makleh adal ah a,sysyaklah.'a

Diriwaptkan dtri Zaid binAslan bahrra rtfuI1ra adalah al fuasmah

al kalaam (bagus perkataannya). Diriwalratkan dari Ihimah dan Qatadah:

Al' Urub uimya al mtabbffifuat ilaa azwaaj ihtuna 6lag smgpt mencintai

suamin)na). Diambil dari a'rabayangartinya jelas Al'Uruub artiqra

menjelaskm k*intamryrakepada srmirya d€ngm s'kT! gsnit dm perk*aan

ymgbagus.

Ada juga yang m€ngatakm bahwa rtinya adalah al hasanah at-

taba'ul (berlahrbaik terhadap suami), agar dia me,lrjadi istri ymg sangat

mem5mmg@.

Ja'fr bin Mulrmmad meriwalafrkm dri ayzhp, dri kakehp,

dia berkatq "Rasulullah SAW bersabda tentang finnanAllah SWT, t Jr,
' Perkataan mereka adalah berbalusa Arab' .'424

Ilurzah darAbu Bakr, dai Ashim me,lnbrca'wbo4yabid€ngan

hwnf ra' bertarakat xthnt,6 sodmgkan lahn),a membaca dengro hunrf ra'

r22 HR At-Tirmi&i secara makna dalam p€mbahasan tcntang tafsir (51402).
w Lih" Lisan Al 'Arab, (enrti: syakala).
ea Ini disebutkanolehlbnuKacir dalamta8irnya (41292),dao'NAlusi dalam^Ru/rll

Ma'ani (81321), dari riwayat IbnuAbi Hatim"
tzs gira'ah deirganhurufra'berharakatsnftnz ini adalahqira 'ai tujuh sebagairnana

)rang tcrmaknrb dzlam Al lqna' (2f7 80), dat Taqib An-Nasyr, h. 92.
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berharakat dhammah. Kedua qira'ah ini boleh pada bentuk jamak pola

fu'uul.

FirmanAllah SWT, (.tjt " S"boyo umurnya." Malsudnla, sama

waktu kelatriran. usia mereka adalah tiga puluh tiga tahun. Dikatakan pada

kaum perempuaq atraab. Sedangkan dikatakan pada kaum laki-lah,, aqraan.

OrangArab suka de,ngan perempuan yang sudah melewati masa remaja dan

mulai memasuki masa dewasa

Adajuga png mengatakan batrwa maksud (.tli 
^AAun 

amtsaahn

wa asykaalan (serupa dan samapostur tubuh). Demikian yang dikatakan

oleh Mujahid. MenwutAs-Suddi, maksudnya adalahatraabfil afulaaq laa

tabaaghudha bainahum wa laa tahaasuda(sama dalam akhlak, tidak ada

kebencian di antara mereka dan tidak ada kedengkian)

Firman Allah SWT, t rJt ,':*\ "Kami ciptakan merefta

untuk golongan lanan. " Ada yang mengatakan, bidadari bermata jeli itu
urtuk orang-orang yang beriman lebih dahulu dan bidadari )ang perawan dan

sebala umurnya itu untuk golongan kanan.

Firman Allah slvr, lrh{t C {i{et:\rt 3;'ifi'
"Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan

besar pula dari orang yang kemudian." FirmanAllah SWT ini kembali

kepadafirmanAllatrSWl, grA qEi U ul;,Jlt GlS "Dan golongan

kanan, alanglcah bahagianya golongan knnan itu."Maksudnya: Mereka

adalah '&h{t G {fu 'd}ii 3; iit "segotongan besar dari
orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang

kemudian. " Malcnanya telah dijelaskan sebelumnya.

Abu Al Aliyatr, Mujahid, Atha' binAbi Rabah dan Adh-Dhahhak

berkat4 "',r,J)'(fr -< ;fi V"k ri orang-orang yang terdahulu umat ini.

a.zfi G ';$|yrl"rt onmg-orang kemudian umat ini. Hal ini ditunjukkan

oleh riwayat dari IbnuAbbas RAtentang ayat ini: G {fu '$'Lfr 3; ii

Tafsir A[ Qurthubi E]



u*S Rasulullatr SAW bersabda, "Mereka seluruhnya adalah dari

umatht."

Al \ryahidi berkatq'?enghuni surga terbagi menj adi dua bagian:

satu bagian adalah dari umat-umat terdatrulu dalr satu bagian dai umat ini

(unrat Mutrmrad SAW). Al<an te@i riwafat ini dibmtah oleh riwapt yang

disebutkan oleh Ibnu Majatr dalanr Szzamya dm At-Tinni dzi dalam Jami'

Ash-Shagirdari Buraidahbin Khashib R t diabed<at4'Rasulullah SAW

bersabda 'Ahli swga ada seratus duapthrt baris. Delapanpuluh bais

darinya terdiri dai umat ini dan empat puluh terdiri dari wnat-umat

lainnya' .'a26 Abu Isa berkata,'Ini adalah hdits has an."

I*rfar/n fi difrrrca ra|a' *bagu mubtada' atau karena lft abar sifat

dihilangkan. Sebenanrya: li ashfuaabil yamiin tsullataan: tsullatun min

lma'ulaa' wa tsullatun min haa'ulaa' (golongn kalran adadua golongan:

golongm dai ormgtreg ini dan golongro dai ormgormg itt). Yagpertma

arahh uurd-rmd terdahulu dm ke&B adalah umat (tvthrnmad) ini, melnrnrt

pendryatyangkedua

s25 I{R. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang zuhud" bab: Sifat Umat Muharnmad

SAW (21434, no. 4289),At-Tirmidzi dalamp€mbahasantentang siftt surg4 bab: riwayat

tentang barisan abli surga (4l6El, no.2546),Ad-Darimi dalart pembahasan tentang

bersikap lernbu! bab: no. I I l, dan 45rr"6 dalam Al Musnad Q I a$).
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FlrmanAllah:

t l'

@ t't r;".t @ A\.ki,-gi 
",;"Ai 

Gis
iry,i Jti lrrs'& @ r"f $s s{. $ A;r* G *:

i jr{t@ f"hJi,r,F,Io 
-it t;^i-i* @ G}i

@A;'H(,riC,t 2'e(.G&s<i |+i CIA

'ofr

"Dan golongan kiri, siapakah golongan kiriit* Dalam
(siksaan) angin yong amat ponas don air yang panas yang

mendidih, dan dalqm naungan asop yang hitam. Tidak sejak
dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu

hidup b erm ewah-mewoh. D an mereka terus-m enerus

mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatokan,

'Apakah apabila komi mati dan menjadi tanoh don tulang
belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan
dibangkitkan kembali?, apakah bapak-bapak kami yang

terdah ulu (dibang kitkan pula) ?' Katakanloh,'S es angg u hnya

orang-orang yang terdqhulu dan orang-orang yang
terkemudian, benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu
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pada hariyang dikenal Kemadian sesungguhnya kamu hai

orang yong sesot logi mendustakan, benat'benar akan

memakan po hon ?tqqum, dan akan mem enahi perutmu

dengannya Sesudah ita kamu alcan meminum airyang sangat

panas. Maku kanu minum seperti ontayang sangat haus

minum. Itulf,h hidangan untuk meteko pada hari

Pembalossn'." (Qs. AI Waaqi'ah [56] : 41-50

Firman Allah swT, )qi#;"lV;r$r,y't3 "Dan

golongan kiri, siapakah golongan kiri itu." Allah SWT menyebutkan

kedudukan atrli neralca dan menamakan mereka de,lrgan ,)q +?i
(golongan kiri), sebab mereka akan mengambil bgktr catatanmereka dengan

tangan kiri mereka KerrudianAllah SWT membesatm kisah merdca dalart

bala dan adzab.Dia berfinn *, i; A )L,rft +?i 7i *Siapakah

golongan kiri itu. Dalam (siksaan) anginyang amat panas." As-samuum-

artinya angin panas )rang masuk ke dalarn tubuh. Maksudnya di sini adalah

panasinya api neraka dan kobarannlra. , l "Dan air yang panas yang

mendidih." Maksudnla, air panas yang panasnya sampai pmcak. Apabila

hati dan tubuh mereka telah terbakar api, mereka segera terjun ke air itu,

seperti ormg ng larysungterjumkedalun airkaenatertenaryi agarpadarn.

Namun mereka me,lremukan air itujugapil6, bahkan sangatpanas dan

mendidih. tlal inijugatelah dipryakan dalm sumhMuhammadpada firmat

Allatr swr, il:'f '1:x # "tt 
lti4 "Dan diberi minuman

dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya-"iz7

FirmanAllahswT, 7# r; P3"Dan dalamnaungan asap

yang hitam." Mereka segera menuju naungan karena angin panas itu,

u7 (Qs. Muhamad [a7]: l5).
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sebagaimana pendtrduk drmia segera menuju naulgan, namun temyata mereka

menemukan naungan itu adalah naungan yafrmuum, yaitu asap neraka

Jahanam yang sangat hitam. Demikian png diriwalatkan dari Ibnu Abbas,

Mujahiddanlainnya.

Dalam batras a, yafumuumjuga berarti hitam png sangat pekat. Kata

ini berpola yaf'uul.Asalnya adalah al fuamm yang artinya asy-syahm al

mtuavvwad (lemak yarg menghitam) akibat terbakar api.

Ada png mengatakan bahwa kata itu dianrbil dari al humam yutg

berarti arang. Adh-Dhahhakbe*ata, "Api neraka itu hitanu penghuninyajuga

hitam dan seluruh yng ada di sana be,rurama hitam." Diriwayatkan dari Ibnu

Abbas RA, batrwa api neraka itu benrarna hitam.

Ibnu Zaid berkat4 "Al yafumuun adalah sebuah gtrnung di dalam

Jalranam yang naungann),a dijadikan tempat berlindung oleh ahli ne,raka."

FirmanAllah SWI, il6. I 
*Iidak sejuk" akan tetapi panas, sebab

natrngan itu dari asab nereka Jatranam. f-f 7S "Dan tidak menyenangkan."

Maksudnya tidak nyaman. Demikim yang diriwalatkan dariAdh-Dhahlmk.

Sa'id bin Musayyab berkata, "Maksudnya adalah tidak bagus

pemandangannya. Setiap sesuatu yang tidak ada kebaikan padanya tidak

disebttlo,r.im."

Ada yang mengatakan bahwa maksud ,# n f,: adalah

naungan dari api nereka De,ngan naungan itu mereka di adzab. Sama seperti

firmanAllalrsw'T, uL#,y's $Ji G"j&7*j n ii"Bagimerctw
lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah merekapun lapisan-

lapisan (dari api)."E28

t2E (Qs.Az-Zumar [39]: 16).
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Firman Allah SwT, <ryfr AJ;' J$ lj( i{J
"sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah."

Makzudnp, mereka layak mendapatkan siksaan ini karena mereka di dunia

hidup niknrat dengan yang turram. Al mutraf ardnyalii(r. O*ritian yang

diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan lairurya. As-Suddi berkata, " <-*j:
malaudrryra musyrikiin(orang-orang yang menyekutukanAllah)."

FirmanAllah SwT, fl ,r'+i e Ati;-i-i{'r "Don merelca

teras-menents mengerjaknn dosa yang besar " Maksudnya, menetapi

kesyirikan. Demikian yang diriwalatkan oletr llasarUAdh-Dhahlmk dan Ibnu

Zaid. Qatadah dan Mujatrid berkata "Artiryra adalah dosabesar yang mereka

tidak bertobat darinya. "

Menurut Asy-Sya'bi, dosa itu adalah sumpah palsu png termasuk

di antara dosa-dosa besar. Dikatakag hanatsafii yamiinih, attrnyatidak

me,llmaikanjanji dan merrbatalkannya Merekajugabersrnnpah bahwa tidak

ada kebangkitan dan berhala-berhala itu adalah selnrtu-sekutu Allah. Itulatr

dosa besar mereka Ahh SWT berfirman tentang merek4'li+ fi 1 i;"\'t
Lt:;;'fi L;* S 'rr+;1 "Mereka bersumpah dengan nama Atlah

dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh: 'Allah tidak akan

membangkitkan orang yang mati' .'nD Dalam sebuah riwayat disebutkan:

Mereka melakukan perbuatan yang menjatuhkan diri mereka se,ndiri, yaitu

dosa.

Firman Allah SwT, sL &1 CIA 1j*5 "Dan mereka

selalu mengatakan, 'Apalah apabila kami mati'." Ini adalah pernyataan

pengingkaran dari mereka terhadap perkara kebangkitan dan pendustaan

terhadapnya. Maka Allah SWT berfirman, '$ "Katolanlah," kepada

mereka, hai Muhamm aa,'itLri$t 'af:\rt 3) "soungguhnya orang-

ue 
1qs. An-Nahl [6]: 38).
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orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian, " dari kalian,

Cb Ci-,"", UlAiiI "Benar-benar akan dikumputkan di

wahu tertentu pada hari yang dikenal. " Yang dimaksudkan adalah hari

kiamat

Makna firman ini adalah zumpah. Adanya hwuf lampada firman

Allah SWT, 'oir;5 menrpakan dalil zumpatr secaramalcna. Maknanp:

Sesungguhrya kalian benar-benar dikurnpulkaa sebagai sumpah yang benar

yang be6eda dengm sumpah kalian yang batil.

Firman Allah svrr, aiei q ,&,; "Kemudian

sesungguhnya kamu hai orang yang sesat," dari petunjuk, tt;fl
"Lagi mendustakan," dengankebangkitan, i5 ,.r F o Atf:
"Benar-benar akan memakan pohon zaqqum. " Sebuatr pohon yang

bentuknya sangat jelek dan rasanya sangat tidak enak. Pohon inilah yang

disebutkan dalarn suratr Ash-Shaaffaat.8s Firman Allah SWT selanjutry4

AHI + AA3 "Dan akan memenuhi perutmu dengannya."

Maksudnya, de,ngan pohon itrl sebab yang dimaksud dari asy-syajar

adalah asy- syaj arai (pohon). Boleh juga g9 pttunaadalah tambahan.s3 I

Boleh jruga maf 'ultya dihilangkan. Seakan-akan Dia berfirman,
t-

,;: ; * ,u ttYS "Benar-benar akan memakan dari pohon

zaqqum," iebagai makanan (pokok). Sedmgkan ri: ;adalah sifat bagi

)*, . Apabrla diperkirak an i aradalatr tambahan maka sifat din asft abkm,

atas dasar malrrr4 atau di/izrton afas dasar la&zb Apabila diperkirakan maf U
dihilangkan maka tidaklatr posisi sifat kecuali padaposisijar.

8ro Lih. Surah Ash-Shaaffaat ayat 62.
83r Kami scring meryeringatkan bahwa tidak ada di dalam Al Qru'an satu huruf

tamb4hanPun, sebab setiap huruf di dalarmya memiliki hikmah yang sangat tinggi
yang terkadang tidak dapat dipahami oleh akal kita, karena akal kita ini sangat pendek

7:t(r:l I
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Firman Allah SWT, fib 1t;":Lt "sesudah itu kamu akan

meminum." Maksudnya, atas pohon zaqqum, atas makan atau atas pohon,

sebab pohon bisa dianggap mudzaklcardan bisajug amu'annats. &' A
"Airyang sangat panas. " MaksudnSna, airyang sangat mendidih, pkni air

nanatr atrli neraka. Malara ayat: Panasnya pohon zaqqum lang mereka makarU

di samping rasa lapar png amat sangat menimbulkan rasa datraga. Mereka

pun me,nrinum air png mereka sangka akan dryat menghilangkan rasa haus.

Nannm mereka menemukm air itu smgat pmas lagi memdidih"

Firman Allah SwT, +i +i 6;,F "Maka kamu minum

s eperti onta yang sangat haus mbrunt " Qira' ah Nafi', Ashim dan Hanzah

adalah ,?*,yakri dengan htrruf.Dzz berharakat dhammah. Sedangkan

qira' ahlainryra dengan hunrfs1an berharakatp tluh.Kdtturyamenrpakan

balrasa png bagus. OrangArab berkatq "syaribtu syurbanwa syarban

wa syirbanwa sytraban.

Abu Zaid berkatu "Aku mendengr ormgArab mengatakan dengan

hnnrf.syrz berlrarakat dlrot rnah,fathah dan kasrah. Nmun dengan harakat

fathah adalah benhrk mashdar yang benar. Sebab, setiap mashdar dari

kataymg memiliki tigahunrfasahya dJalahfa'hot Tidal*atrAnda lihat balnva

Andamengembalikam),akepadamakna sdukali. NdaloAndabertata dengan

polafa' lah, sepertisyarbah. Sedangkan dengan harakat dhammah adalatt

b€ntrkisim."

Ada yang mengatakan batrwa png dip thahkat danisim adalalt

mashdar.Maka asy-syarD seperti al aH, asy-sytrb s€perti adz-dzulcr dan

asy-syirb adalah al masyuub (yang diminum) sqerti ath-thafun atinya al

mathfuuun (yang dijadikan gandun).

A *r*onta png kehausan yang tidak pernah merasa hilang

datragakrena suanr penyakit )ang m€Nfmpaq/a Demikiar png diriwaladran

dari IbnuAbbas RA" Ilsimalt Qatada[As-Suddi dan lainnp.

:q



Ikrimatr juga berkata * J adalatr onta yang kehausan." Adh-

Dhahhak berkata, * ;i adalah onta yang terkena penyakit, sangat haus.

Bentuk tunggal4ra adalah alryam dan bentuk mu'annatsryra adal ah lainaa'.
Dikatakan untuk penyakit haus, ad-daa' al huyaam. Qais bin Mulawwatr

bedrata,

vav,r Gk ;'c.:Ji rt:, '&rf r(ilrit; *. Jt;.,-

Dilratakan dengannya penyakit haus telah menimpanya *

dan sungguh dirifu telah mengetahui tempat kesembuhannyas32

Qaumun hiyam. Wa qad haamuu huyaaman. Di antara orang

Arab ada )rang mengatakan pada onta: haa'im, haa'imah dan benhrk

jamalcryaadalahhiyam.

Adh-Dhahhak, Al Akhfasy, Ibnu Uyainah dan Ibnu Kaisan berkata,

"Al Hiyam artinya bumi yang datar dan berpasir." Diriwayatkan juga dari

Ibnu Abbas RA: Maka mereka minurn seperti pasir mg terus menghisap

air."Al Matrdawi: Dikatakan untuk setiap yang tidak puas dengan air, baik

onta mauprm pasir: ahyam dan haimaa'.

Dalam Ash-Shihhah dijelaskan,s3s al huyaam artinyalebih haus

lagl. Al huyaaze seperti kerinduan ),ang tak habis-habisnp- Al huyaam j:uga

berarti penyakit yang menimpa onta. Maka onta itu dibiarkan di lapangan,

tanpa digembala. Dikatakan, naaqah haimaa'. Al haimaa' juga berarti

padang pasir yang tidak ada air. Sedangkan al hayaam artinya pasir yang

dapat keluar dari sela-sela jari tangan, karena begitu halusnya. Bentuk

j amaknya adalatr hiy am,se,perti q adzaal. Adaptn al hiyaam artinya onta

yang kehausan. Benhft hrnggalrrya adalah hiimaan. Naaqah haimaa',seperti

8r2BaitsyairiniterdapatdalamtafsirAlMawardi (51457\,danFathAlQadir(5/220).
t33 Lih. Ash-Shihhah (512063).
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'athsyaan datathsyaa.

Firman Allah SwT, *;:f i; 'Ji f,t'i, "Itulah hidangan

untuk mereka pada hari Pembalasan. " Maksudnya, rezeki mereka yang

dipersiapkan rmtuk merek4 seperti hidangan yang dipersiapkan rmhrk para

tamu sebagai penghormatan untuk mereka. Dalam ayat ini terkandung

pengejekaq seperti dalarn firmanAllah SWT, lj yt* ;;ii "Maka

gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima silcsa yang

pedih.'aa

Ytmus bin tlabib danAbbas binAbu Umr, dari AbuAmr mernbaca

haadzaa mtzfuhnm, pkni dengan hunrfzai berharakat suJat .83s Halini telatr

dijelaskan di akhir surahAali 'Inuaan.s36 FirmanAlah SWT, y;fi i,
maksu&rya adalah hffi pembalasaru yaitu di dalam neraka Jahanam.

E3' (Qs. Aali'Lmaan [3]: 2 l).
tts 

Qira' a h ini tidak mutawatir.
836 Lih. Tafsir surahAali 'Imaan ayat 198.
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FirmanAllah:

*l;@ ;r; C fi;;i @'t)ir# rii'f,tu #
cs aiJ t4 Eifr ,t 6:i;triEi,* 7l ;liritr
'i,: .i "i;;&'&,ri J ii oi V @ i#.#. #
@btf i Sio a#Si ;:ul ry ,u5@ ol5

uKomi telah menciptakan kamu, mako mengapo kamu tidak
m emb e n arkan (hari b erbanglcit) ? Maka terang kanlah

kepadaku tentong nutfah yang hana pancarkan. Kamukqh
yang menciptakannya, atau Kami kohyang menciptakannya?

Kami telah menentukan kematian di antara kannu dan Kami
sekali-kali, tidak dapat dilealahkan, untuk menggantilran kamu

dengan orang-orong yang sqrcrti kama (dalam dunia) dan

menciptakon lcamu lelak (di akhirut) dalam keadaan yang

tidak kam u lectahul D an sesungguhnya kamu telah m eng etahui
penciptaan yang pertamo" maha mengapakah lumu tidak
mengambil pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)?.'

(Qs. Al Waaqi'ah 156lz 5742)

Firman Allah SwT, Ai'# 9'jf i"3b |j "Ko*i tetah

menciptakan kamu, maka mengapa kamu ttdak membenarkan? "
Maksudryra, maka me,ngapa kalian tidak membenarkan hari kebangkitan?

Sebab, mengulang (penciptaan) sama seperti memulai (penciptaan).

Ada yang mengatakan bahwa maknanp: Kami yang me,lrciptakan

rezekikalian, maka mengapa kalian tidak membenarkan bahwa ini adalah
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makanan kalian, jikakalian tidak beriman? !

Firman Allah SWT, 6;it i;';;f "Maka terangkantah
lrepadaht tentang nutfah yang kamu pancarlcan." Maksudnya, air mani

langkaliantumpalrkandi dalamratrimperempuul inrift )Ll; "Kamulah

yang menciptakannya. " Maksudnya, membentuk manusia darinya.
'otit'fr ,* ilt "Atau Kamikah yang menciptakannya?" yang

menakdirkan dan menrbentuk kri adalah bantahan atas mereka dan penjelasan

untuk ayat pertama Maksudnya, apabila mereka mengakui bahwa Karrrilatr

yang menciptakannya, bukan selain Karni maka akuilah adanya hari

kebangftitan

Abu Samal, Muhammad bin Samaiqa' dan Asyhab AI Uqaili
merrbacatamnutna,yabidenganhunrf ta'berhaakatfathah.s3TKeduanya

ada dalam b olta^<a. Amnaa darr manac (keluar mani ), amdz aa dan madzaa

ft eluar madzi), ytmnii dan yamnii, ytntdzii dan yamdzii.

Al Mawardi berpendapat,838 bisajadi makra keduanya berbeda,

menunrtku- Amnaa ryabila kelua air mani karenajimalg sdan$an manaa

apabila keluar air mani karena mimpi. Dalam penamaan air mani dagan al
maniy ada dua alasan. Pertama, karena tertuangnya. Kedua, karena

ukurannya Contoh larn, al rnanaa wuatryang denganrryra ditimbang sesuatu

lairmla, sebab ia adalah ukuran bagi sesuatu png lain tersebut. Begitujuga

mani, )ang merupakan ukuran png benanrntuk penrbentukan kejadian.

Firman Allah SWT, ,45 l.{. 6iii ;} "Kami tetah

menentulran kematian di antara kamu. " Ini juga merupakan hujatan atau

bantahan. Maksudny4 Yang mampu mematikan j,rga mampu me,lrciptakan

zt't Qira'ah inttidakmunwatir. Qira 2lr ini disebutkan oleh IbnuAthiyah dalamAt
Muhanar Al Wajiz (15/377), dan Az-Zamaftsyari dalamAl Kasysyaf (4160).

t38 Lih. TafsirAl Mawardi (5/458).
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dan apabila kuasa menciptakan maka tentu luasajuga me,rnbangkitkan.

Muhammad Humaid, Ibnu Mutraishin dan Ibnu Katsir mernbaca

qadarnoa,yakitaryatasydidpadahnfi dal.aeSeme,ntaralainnyame,rnbaca

dengantasydid.

Adh-Dhahhak berkata "Maksudnya, Kami samakan antara

penduduk langit dan penduduk bumi." Ada yang mengatakan bahwa

maksudnya adalah Kami putuskan. Ada juga )raog mengatakan bahwa

matsuaqa adatah Kami t€tekilL Sernua makna di atas haryir sama Sebab,

tidak ada seoranglun yang abadi selainAllah 'azawajalla.

FirmanAllahswr, -&AlJi ,r1& @ i:1t;{-. * cS

"Dan Kami sekali-kali, tidak dapat dikalahlan, untuk menggantikan

kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (dalam dunia)."
Malsudqrra, j ika Kami ingin mengganti dengan orang-omng seperti kalian,

tentu tidak ada seorang)lm Fng dryat memgalahkan Kami (menc%ah IGmi).

i*,in:.^;, * CS artnyabi maghluubiin(dikatabkan).

Ath-Thabari berkata,m'Maknanya: Kami yang menentukan

kematian di antara kaliaq atas bahwa kami akan mengganti kalian dengan

orang{rang seperti kalim setelah kematim kaliaU yakni de,ngan orang-orang

lain dari jelds kaliaq dan tidaldah IGmi deat dikalahkan dalam penentuan

ajal kalian. Maksudrrya, tidak ada ng dryat mendahultrkan ajal orang yang

diakhirkan dan tidak ada yang dapat mengakhirkan ajal orang )Nang

didahuluknr"

Firman Altah SwT, A# { U .i 'r*tg'$ "Dan

Be Qira'ah ini adalah qira'ahyatgmutawattr sebagaimane yang termaktub dalam
Taqrib An-Nasyr,h. 178, datAl lqna'(21780.

w Lih" Jaami' Al- B ayaan, 27 I I 13.
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menciptakan kamu lcelak (di afihirat) dalam keadaan yang tidak kamu

ketahui, " baik dari segi bentuk dan keadaan. Hasan berkat4'Maksudnya,

Kaudjadikan kalian kera dan babi sebagaimana yang Kami lala*an teftadap

kaum-kaum sebelum kalian. "

Adayang mengatakan bahwamaknanya: Kami menciptakan kalian

pada hari kebangkitan dengan bentuk yang berbeda dengan bentuk kalian

saat di dunia Dia membuat orang )ang beriman lebih baik dengan wajatr

yang putih dan me,nrbuat orang kafir lebih buruk dengan wajah png hitam.

Sa'idbinJubairberkata: Firman-Nya'o;ij[j { U .i pkni:Di
dalam panrh bunmg hitam )ang ada di Barhut seakan-akan bunmg lapng-

layang. Barhut adalah nama sebuah lerrbah di Yaman. Mujahid berkata,
*ot55 {,; .i maksudqra dalaur kejadim apapm }ang Kami kehendaki.

Adajuga png me,ngatakanbahwamaknan)a adal"h Kmi ciptakankalian di

alam dan terrpat ymg tidak kalian ketahui.

Firman Allah SwT, llriiii, 
'rtilli ry 3ii3 "Dan sesuns-

guhnya lumu telah mengetahui penciptaan yang pertana. " Maksudnya,

ketika kalim diciptakan dai rufah (ar nail, kerlrdim dai segurryal dratl
kerrudian dari segumpal dagin& padahal kalian sebelumnyabtrkan apa-apa

Demikim 1ag diriwayatkm dari Mujahid dan laimya Menurut Qatadah dan

Adh-Dhatrhalg rnaksufu)a adalah penciptaanAdm A^S. FirmmAllah SWT,

'rt 9i S'gi "Mol* mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran

(untuk penciptaan yang kedua)? " maksudnya, maka apakah kalian tidak

ingat" Dalam riwalat Aneh sekali orang png mendustakmpenciptaan kedu4

padatral dia meyakini pe,nciptaan pertama dan aneh sekali orang yang

me,rnbeirarkan penciptakaan kedua, narnun dia tidak benrsaha untuk negeri

te,rnpatmenetap.

Qira'ahumtxnrryaadalahan-nasy'ah,denganpe,ndek.Seme,ntam

Muj atrid, Hasan, Ibnu Katsir dan Abu Amr menrbaca an-n$yaa' ah, yalani

@



delrryarn mad (panj ang).*r Penjelasan tentang hal ini telah dipaparkan dalam

surahAlAnkabuut.s2

FhmanAllah:

@ltl1\i #- 7i ;u'L'1i *L @ O;'F c fi;;f
@tt);'il Q g ltti{* }ilbr LAJ'^,3i;;i trai

@t);tF,*'$.
uMoha terangkanlah hqadafu tentang yang kamu tanam?

Kumukah yang menumbuhkannya atauleah Komi yong
menunbuhkannya? Kalau Komi hchendaki, benqr-benar Kami

jadikan dia lccring dan hancur; moha jadilah kamu heran
tercengang. (Sambil berkato),'Sesunggahnyo komi benar-

benar menderita leerugian, bohkm kt ni menjadi orang yang
tifuh mendapat hosil apa-apa'.'

(Qs. Al Waaqi'ah [56]: 63{7)

Firman Allah swT, SrlF C fi';;f "Maka terangtrantah

kepadaht tentang yang kamu tanam?" kri adalatr argumentasi lain.

Maksudnya beritahukan ke,padaku tentang apa yang kalian tanam di tanatr

kalian. Kalian melemparkan bibit ke tanah itu. Apakah kalian yang

menumbuhkannya dan menjadikannya tanamaq lalu mrmcul padanya bulir

ut Qira'ah ini adalah qira'ahyarymutawatrrsebagairnana yang termaktub dalam
Taqrib An-Nasyr,h. I 58.

t12 Lih. Tafsir surahdAnkabuut ayat20.
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dan biji atau Kami yang melakukan itu sernua? Sesungguhnya kalian hanya

me,nebar bibit dan mernbelah tanah.

Apabila kalian telatr mengakui batrwa mengeluarkan bulir dari bibit

itu bukan perbuatan kalian maka bagaimana bisa kalian mengingkari

mengeluarkan onmg-orang yang telah mati dari tanatr dan mengembalikan

mereka?!

Penanaman disandarkan kepada mereka dan penumbuhan

dismdarkan kepadaAllah SWI, karenapenanamm edal^h peftuatm mereka

dan sesuai dengan pilihan merek4 sedangkan penumbutran adalah perbuatan

Allah SWT. Da me,lnrmbutrkan berrdas.nkan pilihan-Np, btrkar berdasilkan

pilihan mereka Seperti inilah maksud dari apa png diriwaptkan olehAbu

Hurairatr RA, dari Rasulullatl SAW, bahwa beliau bersabda, "Janganlah

salah seorang dai kalian mengatakan aht telah menumbuhkan, alcan

tetapi hendaklah dia mengatakan aku telah menanam, sebab

sesungguhnya yang menumbuhkan itu adalah Allah.'e3 Abu Hurairatl

RA berkata, "Tidakkah kalian mendengar firman Allah SWT,
'cttL-)'Y ,* li :ntL')i )irf; 'Ko*ukah yang menumbuhlcannya ataukah

Kami yang menumbuhkannya?'. "

Disunnahlcan bagi setiap ofirng yang melemparkan bibit ke tanah

untuk membac4 setelah isti' adzah (a'uudrubillaahi minasy syaithaanir

rajiim), <rlf C fi;jf danayat selaqiutrya Kemudi urdiabetuat;"Bal

allaahu az-zaari'uwal munbituwal muballigh, allaahumma shalli 'ala

mufuammad war zuqnaa tsamarahu wa j annibnaa dhararahu waj' alnaa

li an'umilra minasy syaakiriin wa li alaa'ika minadz dzaakiriin wa baarik

13 Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, (41296),Al Alusi dalam
Ruh Al Ma'ani (325), dad riwayat AlBazza4Ibnu Jarir, Ibnu Mardawaih danAbu
1r[u'aim,Al Baihaqidalam Sya'bAl Iman, narrun dia msnganggapnytdha'if,dan Ibnu
Halyan.

:,*l Surah At Waaqi'ah



lanaa fiihi yaa rabbal' aalamiin (Allah-latr Yang me,nurnbutrkan dan Yang

me,nyampaikan. YaAllalr, berikanlatr slralawat kepada Muhamma{ berikan

kepada kami buahnya danjauhkm kani kernudharatannp, jadikanlah karni

bagi semua nilonat-Mu temnasuk orang-orang yary mensyuhdn),a dan bag

tanda-tanda-Mu termasuk orang-orang png mengingatnp, dan berlcatilatr

kami padanya wahai Tirbm semesta almr).

Ada yag mengatakan bahwa ucapan ini akan menjadi pengaman

bagitmmmdaisqgalapeolakit ul4belalmgdalain-lain I nrimendengil

hal ini dari orang yurgtsiqahdm telah teluji dan memang benar adanya-

Makna firman Allah SWT, lriiii *,1; adatah kalian
menjadikam5a s$agai turnbuhfrr Dtkilakmbfilaouot zoraa', #agairrrfi
dikatalcanjuga foarraats. Afinya,melakukan apa )ang dapat meinbuat bibit

tu:nbuh menjadi tnnblftm )angm€nlmmgkmp€nmaxnya Terkadmg lafrzh

az-rur'udrpakairmtukmenebrbibitditanahdanmenrbajaksebagilnajazl

kiasan

Menurut saya (AI Qurthubi): Ini adalah larangan yang bersifat

sebagai petunjuk dan adab, bukan larangan 1ang lrrus ditinggatkm dan wajib

dipatuhi. Contoh lain adalah sabda Rasulullatr SAW, "Janganlah salah

seorang dari kalian mengatakan hamba laki-lakiku dan budak

penempuanhr, tetapi hendaHah dia mengatakan ghulaamii (anak labi-

lakiht) dan jaaiyatii (anak perempuanka), fataaya (anak muda laH-

lakilar) dan fanatii (anak muda perempwnfu).' * H 
^l 

ini telah dipaparkan

dalam ta$ir suratr Yuusuf u5

Ada sebagian ulmra lang be,lsikap berlebihan Diaberkata, "Tidak

boleh mengatakan haratstu fa ashabtz (Aku menanam maka aku

K Hadits in shahih dan takhrijnya telah disebutkan sebelurnnya.
t1s Lih. Tafsir surahYuusuf ayat42.



mendapatkan), akan tetapi katakanlah , a'aananii altaahufa fuaratstu wa

a'thaanii bi fadhlihi maa ashabtu(Allah telatr me,lrolongkg maka aku dapat

menanam dan Dapun mernberikan kepadaku dengan kanrnia-Nya apa yang

tudapatkan).

AI lvlawardi berkat4ffi "Alat ini mengandrurg dua perlcara" Pertarna

perrberian nikmat kepada merek4 de,ngan menumbuhkan tanaman mereka

hingga mereka dapat hidup dengannp, agarmerekabersyrkur kepada-Nya

atas nilonat-Nya kepada mereka Kedue bukti atau dalil png harus dijadikan

renungan Ketika Da meirumbuhkan tanmran mereka setelah bibit masuk ke

dalam tanatr dan perpindahan keadaannya dari busuk berlumur tanah hingga

menj adi tanaman png hijaq kemudian Dia menjaa*anrya truat, lebih kual

dai sebehrmrrya, maka dengan mengembalikan orang yag telah Dia matikm

l*ih mudah dm lebft kusa lagi. Buldi atau dalil ini smgd hrat dar mqakinkar

bagi orang ymg merniliki fitah yng baik

KerrudianDiaberfirman, 6iJ 'i4 {6 i "KalauKami

kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia kering dan hancur. "

Maksudny4 tanaman itu menjadi patah-patah. Al fuuthaan artinya rusak

atau hancur png tidak daat dimanfratkan lag. Dengan ayat ini, Allah SWT

memperingatkan duape,rkarau? Perta na, apa png telah diberikan kepada

mereka berupa kenikmatan pada tanaman mereka, ketika Dia tidak

menjadikannya kering dan hancur, agar mereka mensyukurinya- Kdtn, agar

mereka me,nj adikannya seb4gai re,nungan dalam diri me,reka Sebagaimana

Allah SWT kuasa menjadikan tanaman itu kering dan hancur, apabila Dia

menghendaki maka begitu pula Dia kuasa merrbinasakan kaliaq hal ini agar

me,reka mer:$ adikanrya sebagai naseha! lalu mereka pun takut kepada Allah

SWT.

u5 Lih" TafsirAlMawardi (514@)
w Dua perkara ini disebutkan olehAl Mawardi dalam tafsirnya (51460).
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FirmanAllah SWT, 6# A^i "Makaiadilah kamu heran

tercengang." Maksudnla, kalian heran tercengang dengan hancurnya

taranar itu dan meryresali apa png meninpa kaliar Dernikim )ang dikatakm

oleh Hasan, Qatadah dan lainqra-

Dalam Ash-Shihhah,tot tafal:kaha artinya ta'ajjaba (heran

tercengang). Dikatakanjuga bahwa artinya adalah tanaddama(menyesati).

Allah SWT berfirm m, isri*,ii Airi afiinyatanaddamuun. Tafatckahtu

bisy qni' i unrya tanan'u bihf (aku menihnati sesuatu itu). Yaman berkate

"Artin)q tandamuun' alaa natitqaatilatm (menyesali pembiayaan kalian)."

DalilnyaadalatrfirmanAllatrswT, W'OnlY 5L #< +if €;G "Lalu

ia membolak-baliklcan kedua tangannya (tanda menyesal) terhadap apa

yang ia telah belanjakan untuk itu." ue

Ilqimatl b€rkat4 "Artinla, kalian saling mencela dan meryesali atas

apapng telahkalian lakukau benryakemaksiatm terhadryA[ah SWT yang

mengakibafkan datangrya silsaan hingga siksam itujugamenimpatanarun

kalian." Menunrt Ibnu Kaisan, artinya adal ah tafuanuun(kalian bersdih).

Namun semua makra di atas hampir sarla

Ada dua batras a: tafaklrahuun dan, tafaklanwn. NF arra' berkata,

'De,nganhuruf nunadalahbalusaUkl."DalunAsh-Shihhah,ssoaHafakhtr

arinya atl anaddum' alaa maa faata (menyesali apa png telah terj adi).

Ada lang mengatakan bahwa arti at-tafaklath adalah at-talallum

fiimaa laa ya'niilu @erbicara pada hal-hal yang tidak membawa manfaat

bagi Anda). Dari makn ini, dikatakan lunn;[r. candafiikaahah, yakni deirgan

huruf/a' berharakat dhamnah. Sedangkan al fakaahah, pkni de,ngan huruf

w Lrh. A s h- S hih hah (61 2243).
re(Qs.AlKahfi ll$:a\.
r5o Lifn. As h-Shihhah (612177).
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fa'berharakatfathahadalatrmashdarfakihaar-rajulufahuwafakihun,
artinya apabila seseorang itu memiliki jiwa santun dan humoris.

Qira'ah umunnya adalah ,iii, yakni dengan huruf zha'

berharukat fath ah, serrerrtara Abdullatr menrbacafazhiltum, yal<rri dengan

hwfi zha' berharakat kasrah.Esr Qira' ah ini juga diriwayatkan oleh Hanrn,

dari Husain, dari Abu Bakar. Siapa yang membaca dengan fathah maka

berdasarkan asalnya. Asalnya adalah zhalaltum,lalu huruf /ampertana

dihilangkan rmtnk meringrukm bacam" Siapa png merrb rca dengan kasrah

maka berarti dia memindahkan haraT<at kasrah lam pefiana kepada hwtrf

zha',kemttdian dihi larrgkan

FirmanAllah SWT, b;H 61 " Sor*ggrhnyo kami benar-benar

menderita kerugian. "Abu Bakar dan Al Mufadhdhal membac a a'innaa,

yakni dengan dua hamzaft ,t52 sebagai isti/haam (pertanpan) . Qira'ah ni
j uga diriwayatkan oleh Ashim, dari Zirr, dari Hubaisy. Seme,lrtara lainnya

mernbaca dengu srrfrl hmaah, s€bagai lfiabar @erita). IMaksudqa' mereka

berkata, "sesunggulm),4 karni b€nfr-b€ntr me,lrderita kerugian."

Diriwaptkar dari IbnruAbbas RAdan QatadalL keduanlxaberkata

"Al Gharaam artirya al 'adzaab. Contoh lain adalah perkataan Ibnu

Mtrballm:

"'iF+,Edi'r?: *,h4'
Alat percaya bahwa menghafal adalah watakht

dan bahwa hatilcu simpati dan tertarikpadamu

tst Qira'ai Abdullah ini tidak mutawatir. Qira'ah ini telah disebutkan oleh Abu
Hayryan dalam Al Bahr Al Muhith(8/212).

Es2 Qira'ah Abrt Bakar dan Al-Mufadhdhal ini adalah qira'ah yarrlg mutawatir
sebagairnana yang termaldub dalan Taqrib An-Nasyr,h. 25.

E53 Bait syair ini terdapat dalamtafsirAl Mawardi (5/461).
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Mujahid dan Ilcrimah mengatakan batrwa atiqa adakfrr lamuuli'm

binaa (simpati dm tertaik denganrryra). c.ontoh lain adalah ped@taan Namir

binllulab:

Salaa 'an tadzakhtrihi tuWamaa *

wa kaana rahiinan bihaa mughramaats

Dikatakan, aghrama fulaanun fi fulaanah artinya aula'a bihaa
(fulan simpati dan tertarik dengan fulanah). contoh lain, al gharaam. yaitu

kejatratan yang pasti. Mujahid juga berkata, "Lamulquuna syarran
(dilemparkan sebagai sesuatu lang buruk)." Muqatil bin Hay5ran berkata,
* Muhlilanm (dibinasakan)."

MenurutAn-Nahhas, t ;'H r!1 A"*Uit dari al gharaam, yartu

al-halaak $ebinasaan). Sebagaimana seorang penyair berkata,ss

Yaumun nasaariwayaumul jifaa *

rikaanan 'adzaaban wa kaanaa gharaamaa

(Ilari Nasar dan hari Jifa * me,lupakan adzab dan keduanya adalatl

kebinasaan)

MenunrtAdh-Dhahhak dan Ibnu I(aisarl lafazh itu dari ar ghurm

dan al mtghrunartinya orang }ang hartarla habis tapa ada grotirya Artinla
Karni kehilarganbibit ngtelatrkmri sebarkan MurratrAll{amdadbedota,

"Artinya ad alah muftaas aDazz (dihisab)."

Firman Allah SWT, 6;# * U. "Bahlcan lcami menjadi
orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. " Maksudny4 kami tidak
mendapatkan apa yang karni cari. Al mafuntum artrnya al-mamnuu' minar

t5a Bait syair ini terdapat dalamtafsirAl Mawardi (5t46r) danFathAt eadir (s1224).
8s5 Bait syair ini terdapat dalam tafsirAl Mawardi (5146r), Fath Ar eadir (5/2iq, a^

Majaz Al Qur'an (2/252).Abu tlbdaidah menisbatkan bait syair ini kepada Bisyr bin
Abi Hazirq senrentara dalamlisan Al 'Arab,baitsyair ini dinisbatkan kepada Tharmah.
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rizq (orangyang tertralang dari rezekr). Al-mafuntum adalatt lawan dari a/

tnaruuuq (yang diberi rezeki), png berarti al mufoaarif,mentuut pendapat

Qatadah.

Diriwayatkan dari Anas RA batrwa Rasulullah SAW lewat di sebuatt

tanalr milik kaum Anshar, lalu beliau bersabda "Kenapa kalian tidak

mengarap tatuh ini? " Mqekamenjawab, 'lGkeringan" Rasulullah SAW

bersabda, " Jangan kalian lalatkan lagi, s ebab sesungguhnya Allah SW
berfirman, 'Aku-lah yang menumbuhkan. Jika Alat menghendaki,

Aku dapat menumbuhlcan dengan air, jika Afu menghendaki, Aku

dapat menumbuhkan dmgan angin dan jilca Alat menghendaki, Aht

dapat menumbuhkan dengan bibit' ." Kemudian beliau mernbaca firman

Auah sw'r, oll'i ,;iilfriit *f, @ <-,jF C i;:,ii "Maka

teranglranlah kepadaht tmtang yang kamu tanam? Kamulcah yang

menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkannya? "

Menurut saya (AI Qurthubi): Dalam riwayat ini dan hadits

sebelumnya terdapat dalil yang membenarkan pendapat orang yang

memasukkan u-zaui' datfln rar&LnirrlaAllah SWT. Namunjuurtrur ulama

tidak menlrctujuirya Kanri telah menytbutkan tentmg hal ini dalan Al Kitab

Al Asnafi SyarfrAsma'illaah Al flusna.
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FirmanAllah:

ii o.{t A irl3bl &1, @ 6;j6 o fr ;r.:t :fi;ji
@ 5r3,t .iril' a6l 1,a+ ra ! @6;js,*
# ;i \{;i i1;f Af, @ 6n;,-fi iai :fr;it
@'"fi G,-'3 ?; u,i;t+# 6l S_,r; ;":rt

@-;h;n4;.ri4
uMoka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu ninurn.
Kamukah yang menurunkannya dari swan ataukah Kamiyang
menurunkan? Kolau Kami kehendahi niscaya Kamijadikan dia

asin, maka mengapakah kamutidah bersyakur? Maka
terangkanlah kepodaku tentang opryang kamu nyalakan (dari
gosokan-gosokan kayu). Kamukahyang menjadikan koyu itu

atou Kami-kah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu
untukperingotan dan bahan yang berguna bagi musafir di

padang pasin Malw bertasbihlah dengan (menyebuQ nsrrra
Tuhunmu yang Moha Besan,, (es. Al Waaqi'ah [56]: 6S-7a)

Firman Allah swr, $;fi oli ,r!fr A;ji ,Maka

teranglranlah kcpadafu tentang air yang kamu minum, " agar kalian dapat

menghidupkan diri kalian dengan air itu dan kalianhilangkan datraga kalian
dengannya. Minuman menrpakan peirgikut apa yang dimakan, oleh kare,na

itumakanandisebutkarlebihdatruludalmraSraini.TrdaklcahAndaperhatikar,

Anda mernberi minum tamuAnda saelatrArda merrberinyamakanan.

I ratsir at eurthubi I r :--\
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Menurut Az-Zamakhsyari,856 seandainya dibalik maka tennasuk

dalam perkataan Abul Ala' berilut:

Apabila tamu diberi minum susumurni *

berarti sama saja memberi tamu air dingin8s7

Sebagian orangArab p€rnah diberi mintrm, diaprm berkat4 *Aku

tidak minurn keuali hmya sisanya"

Finnan Allah Swr, gfr ir, i;i$f 'frl; "Ko^ukah yang

menuntnlcannya dari awan. " Al muzn arlinya as -s afuaab (awan). Bentuk

tunggalryra adalah al-nnznah. IbnuAbbas RA" Mujahid da lainryabedot4

" Al muzn artinya as -safoaab. Namrm diriwayatkan dai IbnuAbbas RAjuga

dan dari Ats-Tsauri, bahwa al mun arlmya as-samaa' wa as-s afoaaD Qangt

dan awan). Dalam,4sh-Shihhah,E5t me,nunrtAbu Zaid,al muznah afitnya

os-safoaabah al baidhaa '(awan putih). Benhrkja'nalcnla adalahmuzn. Al
muznah jrgabqarti al mathrah (hujan). Seorang penyair berkat4ese

Alam tara annallaaha araala muznatan

Iidakkah kamu lihat bahwa Allah menutnkan hujan

Firman Allah swT, AJiJi ,;, it "Ataukah Kami yans

menmotkot? " I\daksr&Da, 4abila kalim telatr mengstatui batvaAku yang

menurunkan air itu, lantas kenapa kalian tidak bersyukr kepada-Ku dengan

merrurnikan ibadah hanya untuk-Ku? dan kenapa kalian mengingkari

kelnra*ran-Ku atas mengerrbalikm (mernbatgfcitkat)?

w Lrh. A I Kasy sy af @ I 6l).
E57 Bait syair ini terdapat dalam Al Kasysyaf@l6l).
85E I ih. Ash-Shihhah (6/22-23).
E5e Dia adalah Aus bin Hajar, sebagaimana yang terdapat dalan Lisan Al 'Arab,

(enlai: qama'a datmazana).Malaztaqamma'a adalahmengg€ralkankepalanyaunttrk
rnengusir lalat hijau besar yang masuk ke dalam hidung binatang (lih. Lisan Al 'Arab).
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FirmanAllatr SWI, +81'.A+ 1{uu 
.r) " Kalau Kami trehendaki

nis caya Kami j adilwn dia as in. " * El tfinya milfuan syadiidal maluufuah

(asin, sangat asin). Demikian png dikatakan oleh IbnuAbbas RA. Menunrt

Hasan, artiryra adalah pahiL sangat patrit png tidak dapat digunakan untuk

minum, menyirami tanaman dan lain-lai". {.* artnyafa hallaa(maka

mengapakah tidak), -ar# bersyukur kalian kepada Tuhan yang

melakukan semua itu terhadry kalian.

Firman Allah Swr, t)$; ,!l ig A;jl ,Maka

teranglranlah kcpadahr tentang api yang lamu nyalakan (dari gosokan-

gosokan lwyu). " Maksrdnla, beritahukan kepada-Ku tentang api yang kalian

nplakan dengan me,ngosok-gosokkan kayu pohon png basah.

Firman Allah SwT, -y;F -;li;l *l; "Kamukah yans
menjadilan lwry itu. "Yakni, yang darinya dibuat kunci/picu senapaq )aitu
al markh dan al 'afoar. Di antaranya perkataan mereka, di setiap pohon

ada api dan al marWru dan al 'afaar )xang memperbanyaknya. Seakan-

akan keduanya dibuat dai api. Ada 1ang memgatakan, karena keduanya cepat

menyala Dikatakan, auraitu an-naara, idzaa qadahtuhaa (apabila aku

. Wara az-ntndu yara, idza bqadafoa minhwr naar (apabila

menyala api dari senapan). Ada juga bahasa lun: wariya az-zandu yarii,
yaloi dengan harakat kasrah.

Firman Allah SW'T, <_rri+,5t * ;f "Atau Kami-kah yang

menjadilcannya?" Al mukhtari'uun al Htaaliquun (Yang menciptakan).

MaLsu&rla ryabila kalim telah mengetatrui kekuasaan.Ku maka belsyukurlatr

kepada-Ku danjangan mengingkari kekuasaan-ku atas membangkitkan

FirmanAllatrswT, ?gli tltt;; ;/ "Ko imenjadikanapiitu

untukperingatan. " Ivlaksudnyia, api dunia sebagai peringatan bagi ryi paling

besar. D€mikian png dikatakan oleh Qatadah" Menunrt Mujatri4 matcsu&rla

adalatr sebagai sarana penglihatan bagi marusia dalam kegelryan.
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Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwabeliau bersabda

?'u;?'u*'u;"i:,1 'u.1 4; C *f:ult
'.iLi 6ti ,iG ;^AK'dtt tli' J;' u liut ,:;4,

.6? jr'ik;7'&3*W
"sesungguhnya api kalianyang dinyalakan ot"t onotAdam

adalah satu bagian dari tujuh puluh bagian api neraka

Jahanun. " Sahabat b efuat4'sesungguhqra ini pun sudah cuktql."

Rasulullatr SAWbersabd4 "sesunguhnyapanas api itu akan

dilipat gandalcan dengan 69 bagian yang masing-masingnya

memiliki panas yang sama.'8@

FirmanAllah SWT, 'eii.l!G!$ "Dot bahmyang furguna fugi

musafir di padang pasir " Adh-Dhahhal( berkata, 'Maksudnya adalatl

mutfa'dan lil muaofiriin(batrmbermmfrat bagi pamusafir). Pramusafr

disebut dengan muqwiin,lcarenamereka me,lrelustui al qmvaa, yalaida€rah

taldrs."

Menunrt Al Fara',sr pfra musafir disebut dagaro' nuqwiin' rySila
mereka menelusuri al qryry,yakni daerah tandus yang tidak ada apa-apa di

sana. Samajuga dengan al qawa dan al qawaa' . Matailu qawaa ' artinya

rumalr tidak berpengtruni. Dikatakan , aqwat ad-daant daln juga qawiyat,

artiqra sepi dari penghuni.w

s6o I{R. Al Bulfiaxi dalam perrbahasss tentang awal penciptaan, bab: Sifat Neraka

dan Neraka itu adalah Malfilulq Muslim dalam pembahasan tentang sifat surga,

kenikmatannya dan penghuninya, bab: Betapa Panasnya Jahanam, Malik dalam
pernbahasan tentang Jabanam, bab: Riwayat tentang Sifat Jahanam' At-Tirmidzi dalam

pembahasan tentang sifat Jahanam danAbmad dalamAl Musnad (21313).
6t Lih. Ma'ani Al Qur'an (31129).
62 Lib- A s h- S hihhah (61 247 0).
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Dikatakan, aqwa, qawiya, qawi ashhaabuhu. Aqwaa apabila

melakukan perj alanaq pkni me,nelusuri dae,ratr tandus.

Mujahid berkata, *'if;5-artinya al mustamti'iin biha(orang-
orang yang menihnatiryra), yakni seluruh manusia yang mempergunakannlxa

dalam me,lnbuat masakan, roti, me,nghangatkan tubuh dan pe,nerangan, dan

ma{adikanrryra sebagai peringatan akan api neraka maka dia pun berlindung

kepadaAllah dari api neraka"

Ibnu Zaid berkat4 'tsagr oftmg-orang yang lapar dalam membuat

makanan mereka menjadi enak. Dikat*aa, aqwaitu mundzu kadza wa

lradza artiryra aku belum makan sesuatrryrm sejak ini dan itlu- Baatafuhanun

al qawaa' wa baata al q afra, apabila fulan ihr melewati malam dalam keadaan

lapar talrpa ada makanan. "

Rabi' dan As-Suddi berkata, *'rf;rt.artinya orang-orang ),ang
singgah di suatuterrpatlmgtidakmoniliki ryiuntukdin),alal@hinggamerrd<a
dapat membuat makanan." Ini juga diriwayatkan olehAl'Auf4 dari Ibnu

AbbasRA.

Quthrub berkat4 "Al muqwii bisa bermalcna fakir dan bisa juga

bermaloa kaya. Dikatak an, aqwaa ar-rajulu,apabila dia tidak membaca

bekal, dm aqwaa,apabila binatangnya kuat dan hartarryra banyak.,,

Al Mahdawi berpendapat: Ayat di atas cocok diafikan dengan

semua malana di atas, sebab api dibutuhkan oleh orang yang musafir dan

orang png mukirrl juga oleh orang fakir dm orang kaya. NamunAts-Tsa' labi

menceritakan bahwa sebagian besar ahlit afsirberpendapat seperti pendapat

pertama

Al Qusyairi berpendapat: Hanyamusafir (orang yang bepergran)

yang disebutkan memanfaa&an api, kare,na dialah yang lebih banyak

memanfaatkimnya dari orang yang tidak bepergian, karena penduduk

I r';il



pedalaman pasti meryralakan ryi di malam hari untuk mengusir binatang buas

dan dalam hal itu banpk kebuhrhan mereka

Firman Allah SwT, ,+ift U; iV # "Maka

bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Maha Besar"

Maksudnya, sucikanlahAllah dari apa yang dikatakan oleh orang-orang

musyrilq sepati ada4a sekutu bagi-Nya dan tidak mampu me,nrbatgkitkm

ngtelahmati.

FIrmanAllah:

W a# i *:'{'1i @+H e* r3tr5 r
fll^&{ 6u g& # a@ C'6r;rii4 g

@ ti,ift g5,y,tq @ t:iillTt
uMakaAku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-

bintong. Sesungguhnya sumpah in odalah sumpahyatg besar

kqlau leamu mengetahui, sesungguhnya Al Qur'an ini adalah

bacaan yong sangot mulia, pada kitab yang terpelihara (Lauh

MahfuQ, tidak menyentuhnya kccuali hamba-hamba yang

disucilran. Diurunkan dart Tuhan semesta alarn.'

(Qs. Al Waaqi'ah [56]: 75-80)

Dalam ayat-a1at ini dibatras tujuh masalatr:

Pertama:FimranAllah SWT, Ui ES "Maka Aht bosumpah. "

Laa dr sini adalah shilah, menurut pendapat sebagian besar ahli tafsir.

Malaranya: fa uqsimu. Dalilnya adalatr firman Allah SWT selanjutny4
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#,iy.
Al Fara' berkata, "Laa itnadalah nafi. Malaranya: laisal amnt

lrnmaa taquulrun @erkarasebenamya tidak seperti apa png kalian katakan).

Kemudian Dia memulai firman-Nya lagi dengan firman-Nya, *l ..

seseorang biasa berkat4 'Tidalq demi A[alL tidaklatr seperti itu.' Dia tidak

bermaksud menafikan sumpah, akan tetapi dia ingin menafikan perkataan

terdatulu Maksudryr4 perkara sebenrrryra tidak s€p€rti yangAnda sebutkarq

akan tetapi perkara itu seperti ini.

Ada juga yang mengatakan bahwalaaberrrrrak:ta alaa sebagai

perhatiarq sebagaimana seorang penyair trertatqeB

Alaa 'im shabaahan ayythath thalalul baalii

Dia memperingatkan dengan ini akan keutamaanAl Qur'an agar

mereka merenungkannya danAl Qur'ar itu bukan Eair, bukflr sihir dan bukan

perdukunaq sebagaimana yang mereka 5angkakan.

Hasan, Htmaid dan Isa bin Umar merrrbacafala uqsimu, tarrya alif
setelalr lam,,a sebagai penegasan. I-afafuuqsimu adalahf il haal (fi,i|
sekarang) dan ditaqdirkan ada mubtada' yang dihilaryft6. perkiraan

mabarrya: fa la anaa uqs imu bidzaalr'fra (aku tidak akan bersumpan de,ngan

hal itu). seandainya dimaksudkan istiqbaal (fuiretense), tentu akan ada

hunrfnrar. Merrang adahunrfrrz dihila€kmbersurafi 'il png dimaksudkar

istiqbaal, akan tetapi ini sangat jarang sekali.

Kedua: Firman Allah SW'T, ,tilt e"g "Dengan tempat

beredarnya bintang-bintang. " Mmt aaqi' in nujuum artinya mas aaqithuhaa

t63 Dia adalah Imu'ul Qais.
Ea Qira'ah nitrdakmutawatir. Qira'ai ini disebutkan oleh lbnuAthiyah dalamAt

Muhanar Al Waj iz (l 5 /384), dan Az-ZamaUr.syari dalan Al Kasysyaf (41 6t).



wa maghaaribuhaa (tempat jatuh dan tempat tenggelamnya), menurut

pendapat Qatadah dan lainrya. Me,nurut Atha' binAbi Rab ah, nmaazilulua

(tempat-tempatrya). Menurut Hasan, inkidaaruhaa wa intisaarahaa

yaumal qiyaamah (berjatuhan dan terserakan pada hari kiamat).

Menurut Adh-Dhahhak, itu adalah bintang-bintang png biasa

dikatakan oletr ofimg-omngjahiliph ryabila hujan hmrn atas merreka'Krod

dihqiani dengm sebab bintarg ini."Al IVlawardi:6 Dengm dmikim, fimm-
Nvu, jji !j digunakan atas hakikatry4 yaitu menafikan stunpah. Al-

Qus),airi b€rpendeat: Ini tary sunrpatr" Atlah b€ftak b€rsnmpah dengan 4a
yang Dia kehendaki, s€,m€,ntara kita tidak beftak mtuk bersumpah dengan

selain Allah SWT dm sifat-sifat-Nya

Menunrt saya (Al Qurthubi): Ini ditur$uHrm oleh gra' ahllarrurr:

fa la uqsima dan sumpah-sumpah Allah SWT de,ngan me,nyebut makhltrk-

Nya di te,mpat-tempat lain dalam kitab-Nya

IbnuAbbas RAberkat4'Ivlalsud 4#n e'-radalah tunrmrya

Al Qtr' an nujuwnan (secara berangsur-atgsur)Allah SWT menurunkanAl

Qur'an dari kuh Mahfuzh di langit tertinggi kepadasafaratul kaatibiin

(golongan malaikaD. I.alq safaratul kaatibiinmemyampaikanryra kepada

Jibril secara berangsur-angsur selama dua puluh malam. Lalu, Jibril

merDmpaik"rm),ak@aMuhmmad SAW scrabermgSur-mgSn selma

dua puluh tahun. Lalq beliau menlmpaikanqra k€pada umat beliau sesuai

dengan kej adiaFkejadim-" Demikian png diceritakan olehAl lvlawardi dari

Ibnu Abbas RA dan As-Suddi.

Abu Bakar Al Anbari berkat4 "Isma'il bin Ishak Al Qadhi

menceritakan kepada kami, Hajiaj bin Mhal menceritakan kepada kami,

6 Lih- TafsirAl Mawardi (51436).
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Hammam menceritakan kepada kami, dari Al Kalbi, dari Abu Shalih, dari

IbnuAbbas RA dia berkata, 'AI Qur'an tunm ke langit dunia secara sekaligus,

kemudian turun ke bumi secara berangsur-angsur. Setelatr itu dipisatr lima

ayat-lima ayat, kurang dan lebih. hilah makna firman Allah SWT,
'o;i'ot;.o'\ A W A# i *i,fry 6 arolt e,'* # El
'Maka Alat bersumpah dengan tempat beredarnya biitang-bintang.

Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu

mengetahui, sesungguhnya Al Qur'an ini adalah bacaan yang sangat

mulia'."

Al Farra' menceritakan dari Ibnu Mas'ud RA, bahwa

+i,!i Sll maksudnya adalah muftamul qur'aan(ayat-ayatAl Qur'an
yang zudatrjelas).

Hamzatr danAl Kisa'i merrbacanla U manqi'i, yakidengan belrtuk

tunggal.ffi krijugamenp al<an qira'ahAb&llahbin lvlas'ud RAo An-Nakln'i,

lf masy, Ibnru Mutraistrin dm Ruvais dri Ya'qub. Sementaa lainnya me,lnbaca

denganbentnkj arrrirre1t'). Siapalrugmembacanyadengarbentuk tunggal

maka itu l<arena isimjenis dan sirya png merrbacaryra dengan bentukjamak

maka itu karena adanya perbedaan macamqra.

Ketiga:FirmanAllahsWT, i-1'ot',P iil "sesungguhnyaAl

Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia." Ada yang mengatakan

bahw a ha' pada,'.i t"roUai kepada Al Qur' an. Maksudnya, sesungguhrya

Al Qur'an ini adalah sumpatr yang besar. Demikian lang dikatakan oleh Ibnu

AbbasRAdanlainrya-

E66 Qira'ah Harth dan Al-Kisa'i ini adalah qira'ah yaag mutawalrr sebagaimana
yang termaktub dalan Al lqna' (217 80), daa Taqnb An-Nasyr,h. 17 8.



Adajugapngm€ngatakm batrwamaksu&ry,a adalatr apayangAllah

bersumpatr dengannya adalah menunjukftan hal itu besar atau agung,

'€'ot',?,'.!1. oia menyeuutkan apa yang Dia bersumpah atasnya Yakni :

Aku bersumpah dengan tempat beredamya bintang-bintang sesungguhnya

AI Qur'arini adalahbacam ngsmgatmulia,bukansihir,bukanp€rdukunan

dan bukan perkataan yang diada-adq akan tetapi Al Qur'an adalah bacaan

ynrg sangat mulia lagi t€rpuji. Alahmeqiadikarrya s$agai mukiizat bagi Nabi-

Nya- Al Qtu'an ini juga sangat muliabagi orang-orang yang berimarU sebab

ia adalah fimran Tbhan me,reka dan penenang hati mereka Al Qtr' an ini juga

sangat mulia bagi penduduk l*gt, karena ia adalah firman Ttrhan mereka

yang diturunkan dan watyr-Np-

Adapng mengatakanbahwa 7l *A* fiwira makhhatq(bukan

makhlnk). Ada juga png me,ngatakan , iS 'or a di dalamnya terdapat

akhtak-akhlak yang mulia dan perkara-perkara utama. Ada lagi yang

mengatakan, karena orang png meng[afalnya akan dimuliakan dan orang

ymg me,mbacmya akm diagungkm"

Keempd:FirmanAllah SWT, 9& # 4 "Padakitabyang

terpelihara (Lauh Mahfuzh). " Terpelihara di sisi Allah SWT. Ada png

mengatakan, t€rp€lihra dan terj aga dari kebatilan.

Al Kitaab &sini adalah kitab di langit. De,mikian png dikatakan

oleh Ibnu Abbas RA. Sementara Jabir bin Taid danlbnu Abbas RAjuga

b€rkat4'Itu adalah kuh Mahfirzh-" Me,llrnrt Ilaimalr, Tnrat dan k{ il png

di dalanuryra terdryat sebutan tentang Al Qur' an dan kepada siryaAl Qur' an

itu ditunrnkan. Menunrt As-Suddi, 7,abw. Menunrt Mujahid dan Qatadall

maksudrryra adalatr mushhaf )rmg ada di targan kita-

[,*l I tyl1Y""r "'-l



Kelima: Firman Allah SWT, o:jillfi 11!^.!.;- $ ,,Tidok

menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan." Ada silang
pendapat tentang makna -i^X- { ini. epata}r artinya secara hakika! yaitu

menyentuh de,ngan anggotahrbuh atau secaramalcna? Kemudiaq ada silang

pendapat juga tentang oiiJ"jJ(' hamb a-hamba yang disucikan', siapakah

me,reka?

Anas dan sa'idbin Jubairberkata,'Tidakmeryanhrtrkitab itukecuali

orang-ofirng yang disucikan dari dos4 yaitu para malaikat." seperti ini juga

png dikarakan olehAbu AI Aliyah dan Ibnu Zaid. Menekalatr png disucikan

dari dosa, seperti para utusan dari malaikat dan para rasul dari bani Adam.

Jibril AS yang membawanya tunm adalah orang yang disucikan dan para

rasul yang kepada mereka Jibril datang merrbawa kitab itu adalatr orang-

orangpngdisucikan.

Al Kalbi berpendapat Mereka adalatr safaratul kiraam al bararah

(golongan malaikat). Ini sama de,ngan di atas dan ini sama de,ngan apayang

dipilih oleh Malik. Dia berkata, '?endapat yang paling bagus png pernah

kudengar tentang firman Allah SWT, o:ffi,t {1 il.! { ,Tidak

menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan,'bahwa ia sama

dengan ayat yang ada dalam surahAbas4 yaitu: # A @ :;ft ;6 #
6 ;,5 @rp ,s*rl @';# yj'i AyfJ ,Matu 

barang siapa
yang menghendaki, tentulah ia memperhatilcannya, di dalam tcitab-bttab

yang dimuliakan, yang ditinggilcan lagi disucilcan, di tangan para penulis
(malailrat), yang mulia lagi berbalti. 867Yang dimaksud dengan 6:M
'hamba-hamba yang disucikan' itu adalah para malaikat png memiliki sifat

suci dalam surah'Abasa tersebut."

Adajuga yang mengatakan batrwamakna firman-Nya, e $

tt'(Qs. 'Abasa [80]: 12-16).

Tafsir Al Qurthubi



'Tidak menyentuhnya' ad,alah tidak diturunkan dengan kitab itu,

tuJit"Tfi {1 Gecuai oraxg-orang yang disucikan), ntu para utusan dari

malaikat kepada para rasul dam nabi.

Ada lagi yang mengatakan bahwa makna firman-Nya, i^J.:; $
adalah tidak menlcntutr Ianrh lMahfuztr }a€ menryakm kitab png terpelihra
itu kecuali para malaikat Fng disucikan. Ada yang mengatakan bahwa Israfil
png berttrgas menjagaqra- De,mikian png diceritakan orehAl euqairi.

Meirunrt lbnulArabi, ini tidak benar, sebab para malaikat tidak dapat

mencapainya di waktu kryanpun dan tidak dryat sampai kepadanya dengan

keadaan apapun. Seandainyabenarmaksudnya seperti itu, tentu tidak ada

istitsna' 8rcrry*valian). sedaqgkm p€*atam orang )ang mengatakan bahwa

maksufuta arlalah png ada di tangmpramalaikat dalarn lembran-lerrbaran

adalah perkataan yang tidak pasti. krilah pendapat png dipilih imam Malik.

Ada juga yang me,ngatakan batrwa maksud, al-kitaaD itu adalah

mushhafyang ada di tangan kita hilah pendapat png paling benar. Malik
dan lainnlra meriwayatkan bahwa dalam surat Amm bin Hazn yang ditulis
oleh Rasulullatr SAW untuknya yang konteksnya sebagai berikut @ari
Muhamna4 seormg nabi, kepada Sprahbil binAbduKul4 Harits binAbdu
Kulal, Nu'aimbinAMu Kulal, QailDzi Ru'ain, Ma,afirdan Hamdan" Amma

ba'du) Dalam surat ini tennaktub: Tidakboleh menpntuhAl eur'an kecuali

orangpngsuci.

Ibnu Umar RAberkate'R.asulullatr SAW bersabda

jv Ulr,ty cr;st J,;t .t

'Janganlah kamu menyentuh Al Qur'an lceanali kamu dalam

keadaan suci'."t68

s8 Dengan redaksi,
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saudari umar RApemah berkata kepada umarketika dia he,ndak

me,meluk aganra Islam dan masuk menemui saudarinya tersebut dan meminta

lembaran Al Qur' an, " t:tffi { 1 ir^r,J;- 1' fr dok m eny entuhnya ke ana Ii
hamba-hamba yang disucikan' ." lJmatpun bangkit, lalu mandi dan masuk

Islam. Hal ini telah disampikan di awal surah Thaahaa

Berdasarkan makna ini, Qatadah dan lainnya berkata,*tuffi 
$1-,i.lJJ- 1 'Iidak *enyentuhnya keanali hamba-hambayang

disucilran, ' dari sernu a hadats dan najis." Menurut Al Kalbi, dari syirik.
Menurut Rabi' binAnas, dri segala dosa dan kesalahan.

Adajuga png mengatakan bahwa makn a A,lA { aaUan tiaa*
menrbacanla, danmakna ltff).Irt {1 ao"t t, orrrg-orrrlg png mengesakan

Allah s\4/T. Denikim ng dikatakan oldrMulrmmadbinFudtnil dmAbdatl
Ilaimah Mat4'lbnuAbbas RAmehmg siryryun dri ormg-orixrg yahudi

dan orang-orang Nashrani membacaAl eur'm.,'

Al Farra' berkata,m'Maksudnp, tidak akan merasakan manfaat
danbedcahryakecuali ormg-orang ngdisucikm,pkni orang-orangpng
beriman denganAl Qur'an." Me,nunrt lbnuAl Arabi, ini adalatr pilihanAl
Bulrfiari." Rasulullah sAw bersabda, " pasti merasakan nibnanya iman
orang yang ridha dengan Allah sebagai tuhan, dengan Islam sebagai
agama dan dengan Muhommad MW sebagai nabi.'m

ls\ior;\;-t
"Tidak boleh menyentuh Al Qur'an kcauli orang yang szci", diriwayatkan oleh

Abu Daud dalaaAl Maras{ scperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsim},a
@r29.q.

E@ Lih. Ma' ani Al Qur' an (3 I l3O).
870 IIR. Muslim dalarn pembabasan tentang ftnan, bab: Dalil bahwa orang yang Ridha

dengan Allah sebagai ruhaq dengan Islam sebagai agama dan dengan Muhamnad
SAW sebagai rasul adalah orang )/ang berimarl sekaliprm dia melakukan dosa besar,
At-Timidzi dalampembahasan tcntang imrn, no. 2623, dfidia mengatakan bahwa
badits ini adalah hadits hasaa shahih, Ahmad dalam Al Musnad (l/20g), Ibnu Halyan

:ial



Husain bin Fadhl berkata,'Maksud ayat itu adalah tidak ada yang

mengetahui taftir dar talsritrya kecuali orang FngAlah sucikm dni kesyirikal

dankemunafikan"

Abu BakarAl warraq berkata' 'Maksud a)'at itu adalah tidak ada

png mengamalkanrryrakecuali orang-orang yangbatragia"

Adajuga yang mengatakan batrwa maksudnya adalah tidak ada

yarg d4at meryurtutrpahalmyakecuali orang-ormg yangb€riman. Maksud

seperti ini juga diriwalafkar oleh Mu'adz dni Rasulullah SArilf.

Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa zhahit ayat

me,lrgabarkantentangsyaiat, )'aitutidakmenl'entuhyakecuali orang-orang

yang disucikan secara syariat. Jika ada png berbeda dengan ini maka itu

bukar Eraiat krilatr pilihan p€ndryat Qarlhi Abu Bakar binAl'Arabi, namun

dia mernbatalkan lafazhnya adalah latazh khabar sedangkan maknanya

perintah. Makna ini telatr dip4a*an dalam taftir suratrAl Baqarah.

Al Mahdawi b€rpendryat: Bolehjuga itu adalahp€rintah dan harakat

d.hammah pada hurufsrn adalat. dhmtmah i' rab.Boleh juga itu adalah nahi

(larangar) dan harakat dhamah pada hunrfs in adalah dhammahberdasarkan

pola nahi danfi l/ 1ang dij azamkan.

Keaam:Paraulamaberbeda pendryat telrtang menlcntuh mustrhaf

tmpa wudhu Jumhur ulanra berpendryat batrwa dihang menyentuhnya tarpa

wudhq berdasarkar haditsAmru bin Hazn. Ini menrpakan mazhab Ali RA,

Ibnu Mas'ud RA, Sa'idbinAbi Waqqash RA' Sa'id bin Zaid RAb Atl]E', Az-

Zului,An-Nakha'i, Ilakaul HilflIIad dan sejumlah ulama fikih sepati MalIq

Asy-Syaf i dan ada satu riwayat dari Abu Hanifah.

dalanr Shahihnya, dan As-Suyuthi dzlam Al Jami'Al Kabir (311975) da" dalam Al
Jami'Ash-Shaghir,no.43 d"n99,dan dia membeikode shahii untuk hadits ini.

Surah Al Waaqi'ah



Riwayat lain dari Abu Hanifah menyebutkan bahwa dia

membolelrkan orang yang bertradats menyentutr mushhaf Pendapat seperti

inijuga diriwayatkan dni sejumlah ulama salafseperti IbnuAbbas RA" Asy-

Sya'bidanlafuqa-

Diriwaptkanjuga dariAbu Hmifihbahwa dia haqa merrbolehkan

me,nyentutr bagian luarmushha{, pinggiram}a dar bagiar ng tidak tertulis.

Adapun kitab Al Qur'an maka tidak ada yang boleh menye,lrtuhnya kecuali

orangpngsuci.

Menunrt Ibnu Al Arabi,tTr pendapat di atas apabila ada dalil yang

menguatkannya, sebab apa yang diharamkan tetap diharamlcan dan dalam

apapqg ditulis oleh Rasulullatr SAWuntukAmrbin Hazm menryakan dalil

pngsangatluat

Malik berkata, "Tidak boleh membawanya selain orang yang suci

dengan gantungm atau di atas bartal."Abu I{mifah berkata,'Tidak mengapa

mernbawanya dengan gantungan atau di atas bantal dan tidak dilarang orang

yang membawan)xa dengan ganfungan atau menyentulrnya dengan ada

pengfialarg."

Diriwaptkan dari llakam, Ilanrnad dan Daud binAli, batrwa tidak

me,ngryamembawanya dm merycntuturyaa bagi orrrg muslim dan orang kafir,

baik dalam keadaan suci ma.pun dalam keadaan bertradafs. Akzr tetqi Dad
berkata, "Tidak boleh bagi orang musyrik mernbawanya. Mereka berdalih

dengan surat Rasulullah SAW kepada Kaisar. Namun ini dalam keadaan

danrat, maka tidak bisa dijadikan dasar."

Sedangkan tentang anak kecil menye,ntuh mushhaf, ada dua

pendapat. Pertama,tidak boleh kare,lra me,lrgacu pada orang yang baligh.

E7t Lrh. Ahkam Al Qur'an (411739).
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Kedua, boleh, karena seandainya dilarang maka dia tidak akan dapat

menghafalAl Qur'an, sebab menghafalAl Qtr'an yang efektif adalah saat

masih kecil. Selain itu anak kecil, walaupun dia memiliki wudhu, maka

wudhunyatidak sempurna, sebab niattidak sahdari anakkecil. Jadi, apabila

dia boleh menrbawanlna tanpa wudhu sempgma maka bolehjuga bagtnya

mernbawanla dalarn keadaan berhadats.

Kaujuh:FirmanAllahsWl, '*Ml o; ,y 'Sgi "Din runlan

dari fithansemesta alam."'Jgi malsudnya munazzalun Sarna seperti

perkataan, dharbul amni (pukulan arnfu) wa nasjul yamni (telrunan tangan

l(mlEr). Adajugapng mengatakm babxa',lii adalatr sifat bagi fimanAllah

SW'T, 7l Ll:,"),i1. X^t gyang m€qgatalgnbahwamaftsgdqramemang

taraiil(i$m).

@



FirmanAllah:

'&l -&t; aWi@ o,.9 il iri *-9,4i
tujb * Ais@ #xtf ,rIs r|ly6 ojF
F ol5fi,t @b;d-t $,#S "e 4 q;f ;U A

@ ct-,$,-. # $$bt @ av-* 3b
"Maka apakah kamu menganggap remeh sajaAl Qur'an ini?

{amu mengganfi rezeki (yangAllah berikan) dengan

mendustakanAllah. Maka mengapa ketilw nyawa sampai di
kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat, dan Kami
lebih dekat kepadanya dari pada kamu. Tetapi kamu tidak

melihat, maka mengapa jilra kamu tidak dikuasai (oleh Allah)?
Kamu tidak mengembalikon nyowa itu (kepada tempatnya) jika

kamu adalah orang-orang yang benar?."
(Qs. Al Waaqi'ah [56]: 81-87)

Firman Allah SWT, t\9,'41 "Maka apakah kamu
menganggap remeh saja." Yakni Al (iur'an, 'oriilitf , yakni
muladzidzibmn(apakatrkrnume,lrdustakanAl Qur'm ini?). Demikian png
dikatakan oleh IbnuAbbas RA, Atha' dan lainnya. Al Mudhin adalah orang

png lahimyabeftedadengarbatinrya- Seakan-akan dia samade,nganminfk

pada latrirnya yang mudah. Muqatil bin Sulaiman dan Qatadah berkat4
" Mudhinuun artrnya kaafirurzn (orang-orang yang katrr).

Padanan ayat di atas adalah firmanAllatr SWT, bi i ,rlti

3A:t5 "Malca mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak

lalu merelca bersilcap lunak (pula kepadamu).'a72

Ez (Qs. Al Qalam [68]: 9).



Mu'arraj berkata, "Al mudhin artinya al munaafiq (orang yang

munafik) atau al kaafir (orang.yang kafir) yang b€rsilq lemah untuk menutupi

kekufurarurya Al ldhaan dan al-mudaahanah artinya at-takdziib wal lwfr

wan -nifaag (pendustaaq kekufigan dan kemunafikan). Asal artinya adalah

al-kin Qemahlhttak)dan meryanrburyikan rya yang berbeda dengan lahimya

Ad h an dan d a ahin adalah s anna. "

Suatu kaum berkata, "Daahantu maknanya waaraitu (aka

menyembunyikan) dan adhanta a{tnya ghasyasyta ftamu menipu). " Adh-

Dhahhak berkat4 "Mudhinuun artinya mu'ridhuun." Mujafuid berkata,

"Mumaali'uunal latffaara 'alal latfri bihi (mendorong orang-orang kafir

untuk ingkar teftadap Al Qur' an)."

Me,nunrtIbnul<aisu\alrrudhinutmyaorurylangtidakmemalnmi

apa hak Allah atasnya dan menolaknya dengan berbagai alasan. Sebagian

ahli bahasa b€rkat4 " Mudhirunmartinlna orang-orang png tidak tegas dalam

me,nerimaAlQur'an"

Firman Allah swr, tt;# &f €a'tt$:t "Kamu

mengganti rezki (yang Allah berilcan) dengan mendustalcan Allah. " Ibnu

Abbas RA berkata 'I(alian merubatr syrkurkalian menjadi pendustaan."

Haitsam bin Ady menyebutkan bahwa di antara bahasaAzda Syanu' ah, maa

rizqufuhn?Artinya apa syrkuqa? ketidakkelinran rezeki disebutkan untuk

syrkur, karena mensyuluri rezeki dapat menghasilkan tanrbatran p adarEz'eh'

tersebut. Oleh karena itu, syukur itu sendiri sebenamla adalah rEzeki.

Makaada ngmengatakan, $:t ctffisartinyakaliarmengganti

syukur atas rezeki kalian yang seandainya ada dari kalian niscaya syrkur itu

menjadi rezeki bagi kaliar 1t;# #f **de,ngankalianmendustakan

rezeki. Makzudn1a, kalian meletallkan pendustaan di tempat syukur.

Ayat ini sama dengan firmanAllatr SWT, 'ry 'rtt* o( 6S

^U, 
$ ,A "sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu,,-

4P9
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lain tidakhanyalah siulan dan tepukan tangan.'\R Maksudnp, mereka

tidak sbalat akartetryi merelo b€rsiul dm bcrtquk tangm s$agai penggmti

strald.

Dalarn alat ini me,ngmdung ketermgan $6[5va ft$eikrr saja yang

menirrya seuag lranrba maka tidak s*ausnSa diamelihat kepadap€rmtaa

yang biasanla mer{adi sebab b4gi kebaikm tersebut akar tetapi hendaklah

dia melihat kepadaAllah SWT. Kerrudim diabalas dengan syukur, jika itu

adalah sudu kenihnatm atau sabajika itu adalah sesuatu yary tidak disukai,

sebagai ibadatr kepada-Nya dan merendahkm diri.

Diriwayatkan dari Ali binAbi Thalib RA bahwa Rasulullah SAW

mernbacanya'1.;t; #'&l'€'Plsjrt. 3,o 
a seoara nyata-

Diriwayatkm dri lbnuAbbas RAbahwa png dimaksudkm adalah

mqakini digu)rur hujm dengan sebab bintrrg-bintmg Yaim pe11*aar ormg-

orangArab,'Ka'.rd dib€ri hujar dengro sebab bintag ini." Ilal seperti ini juga

diriwalatlan olehAli binAbi Thalib RAdEi Rasulullah SA\ry.

Dalam, Shahih Muslim,tTs dai IbnuAbbas RA dia ber*ata,'1)rmg-

ormg pertah diguytn hujm di masa Rasulullah SAWmasih hi&p. Rasulullah

SAW pnn bersabd4 'Ada di antara manusia sekarangyang bersythtr
dan ada juga di antara merckayang kafin Mercka berkata, 'Ini adalah

rahmat Allah.'Namun ada juga sebagian dari mercka yang berkata,

' Sunguh benar bintang ini 
-menduangkan 

huj an-' ." Ibnu Abbas RA

bedota lagi,'Malcatunmlah fimradllah SWT,

8?r (Qs. AlAnfad [8]: 35).
87a Qira'ahinitidakmutawatir. Qirahi ini disebutkanoleh Ibnu'Athiyah dalamll

Muhanar Al Wajiz (151389), danAz-Tamakhsfri dalaml, Kasysyaf$162).
t7s L/fn. Shahih Muslimr, dalamp€mbahasan tEntary iman, bab: Menjelaskan Ketufuran

Orang yang Berkata, "Kami di guyu hujan dcngan sebab bintang ini." (l/84).

tf"r5lTafsir Al Qurthubi



'€'ot;rrs,tl A W Ar:k i r:"i,iy q arlrlt e8 L;i -Ji

A ixi,':n,g ;|hf @ o:fiLIt \:.la{ O p;f # 4@
aj.#'&1'8i'c'i#s@ or'x i'| *.{t'41

"Malra Aht bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.

Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu

mengetahui, sesungguhnya Al Qur'an ini adalah bacaan yang sangat

mulia, pada kitab yang terpelihara (Lauhmahfuz), tidakmenyentuhnya

lcecaali hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan semesta

alam. Maka apakah kamu menganggap remeh sajaAl Qur'an ini? Kanu

mengganti raeki (yang Allah berikan) dengan mendustalan Allah.'476

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RAjuga bahwa Rasulullah SAW

pernah melakukan suatu perjalanan. Ketika itu beliau dan para sahabat

mengalmi kebansan Rasulullah SAWpun bersabde "Bagaimanajika aht

memohon kepada Allah untuk lalian, lalu kalian diberi hujan, mungkin

kalian akan berkata, 'Hujan ini karena bintang ini '." Makapara sahabat

be*afia,'"lVabai Rasulullalu bukmkah hujm ini kaenabintatg-birfmg:" IVIaka

Rasulutlah SAW shalat duaraka'at dmmemohon kepadaTbhan beliau.

Selrcfilra itujuga atgrn pun bertirry, kanudi&r Er,?Itsclvsr pun datag

dan mereka pun digtD,ur air huj an. Ketika itu, Rasulu[ah SAW dan sejumla]t

satrabat melewati seorang laki-lalci 1ang sedangmenciduh air dengan sebuatr

mangffi besr sanrbil b€rkatq'Hujan ini tunm kepada kani karena bintang

ini.' Dia tidak mengatakan bahwa hujan ini adalatr rezeki dari Allah SWT.

Maka turunlah firman Allah swT, tt;#'&1'8ia$. S "Kamu

mengganti rezeki (yang Allah berikan) dengan mendustakan Allah."

t76 (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 7 5-82). Lih. Asbabu An-Nunl,h. 302.
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Maksudnya, kalian mengganti syrkur kalian kepada Allatr atas

rezeki-Nya kepada kalian, dengan tt;.#'$(rl *Xrtion mendustalcan,"

maksu&If nilonattt/a, dan ffiat4 'Kmri diguyu hujan karena bintang ini."

Sama seperti perkatanAnda *Ja'alta ifosaotii ilail@ isaa' atan minka ilayya

wa ja'aha in'aamii ladail@ an ittaHtadztanii' aduwwan ftamu mengubah

kebaikanku kepadarnu dengan kejahatan darimu kepadaku dan kamu

mengganti kasenangan 1rang kuberikan kepadarnu dengan menj adikanku

seb4gaimusrtr).'m

Dalan Al Mutwtluln ', diriwayadrm dei Zaid bin KhalidAl Juhani

bahwadiab€rkatq

tdtr*L:ti* p3g.h, * lti;r6, j:"
,u,rit ;" ,Frf U;ir Lv ,*i, ,y Ug 4: it *
,Jv :&l t;'ilr 

'rju {f?r lG sy usTrt ii',iA
,P.€*i, Jrl'J Jlfo ,:;v, €.b" Lg+'n'&i
Jtt'; ii:, ,,-?;lb;';t{i ,s.by d.s *r: it

ta-o'

f$"|ui} ,r.";s 'cnJt t-r{j tk ,'r+
'tasulullah SAWpemah mengimami kami pada shalat Subuh di

Hudaibifh setelah hujan turun pada malm hrinya Setelah selesai

shalat dan menghadap kepada pra satraba! beliau pun bersabdq

'Apakah kaliantahu apayang difirmankan oleh Tuhan kalian?'
Para sahabat me,lrjawab,'Allatr dm Rasul-Nya lebih mengetahui.'

Beliau bersabda: Allah SWT berfim arr, 'Ada di antara hamba-

877Ini disebutkan olehAlAlusi dabmRuh Al Ma'ani (8/331), dari riwayat IbnuAbi
Hatim

[[ 
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hamba-Kuyang beriman kcpada-Ku dan kafi.r ltepada bintang-

bintang. Orang yang berkata, 'Kami diguyr huian dengan

sebab lcarunia Allah dan rahmat-Nya,' maka itulah orang yang

beriman kepada-Ku dan kafir kepada bintang'bintang.

Sedangkan orang yang berkata, 'Kami dignyur hujan dengan

sebab bintang ini dan itu,' maka itulah orang yang beriman

lrepada bintang-bintang, dan kafir lcepada'Kri .'an

Asy-S),af i +emogaAllah merahrnatiqra- berkat4 "Aku tidak

suka si4ryun yang berkata,'Kita diguynhujan denganbintrrg ini dan itu.'

SesungguhD,abintargmenunrtkami adalahwal0r ngdiciptakmAlah ng

tidak d4at mendatmgkan mtrdhrat dm tidalc dryat mendatangkan manfaat,

juga tidak dryat memberi Inrjm atau menahm ht{an sedikiQun Nmlrn bolett

seseorang berkata,'I(mi diberi huj m pada wakhr ini,' sebagaimana boleh

seseorang b€rkat4 'Kami diberi hujan pada bulan ini.' Barangsiapa )ang

berkata, 'Kami diberi hujan de,ngan sebab bintang ini dan diabermaksud

batnrabinhgitrlatr yagmeinrnmkm hrjm, s$agpimmalmg.limaksudkan

oleh ssagim ahli syirftjahiliah aengm pexkdamla maka diakafir, darahya

halal ditrmpahkzr ryabila dia tidak mau b€rtobat."

Abu UmarbinAHul Barr bertata, "sedangkan sabda Rasulullah

SAW yang menc€ritakal firmanAllah SWT,'Ada di antua hamba-hanba-

Ku yang beriman kepada-Ku dan kafir kepada bintang-bintang,'

maknarryra menunrtku ada dua:

Pertama, iikaorang )ang mengatakan seperti itu meyakini bahwa

87E HR.AI Bulfiari dalampernbahasantentang adzan, bab: ImamMenghadap Jarna'ah

Setelah Salarq Muslim dalampen$abasan tentang iman, bab: Kafir Orang yang Berkata,

'Kami diguyur hujan dengan sebab bintang,' dan Malik dalam pernbahasan tentang

shalat Istisqa' (minta hujan) dan penryataan diguyru hujan dengan sebab bintang dan

lainnya.
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bintang itulah yang menghanrskan turunn)ra huj an dan yang mendatangkan

awaru bukan Allah SWT maka diajelas-jelas kafir. I$/ajib memintanp untuk

bertobat dan boletr merrbunuhqrajika dia enggan untuk bertoba! karena dia

telah me,lrolak ajaran Islam dan Al Qur'an

Kedua, jtkaorang yang mengatakan seperti itu meyakini bahwa

Allah menunrnkan hujan dengar s€bab bintmg itu dm bintmg itu menryakan

sebab tununrya hujan atas takdirAllah dan ilmu-Nya maka p€*ataan sep€rti

ini, sekalipun boleb, akan tetryi dia tennasuk kafir dengur nikmat A77ah' azza

wa jalla dan tidak mengetahui bahwa Dia dapat menunmkan hujan kapan

sajaDaketrendalci,te,rkadangketikaadabintmginidarterkadargadabintarg

itu. Bahkan ada bintang ini atau bintang itu, tetapi hujan tidak hrqiung tunm

sedikitprm. Karen4 hujan dari Allah SWT hkan dari bintang.

Abu Hurairah RA sering benrcap, apabila berada di pagi hari
yang malamnya telah turun hujaru "Kami telah diberi hujan dengan sebab

biriang al fati (anugerah)." Kemudian dia membaca firman Allah SWT,
q A#. fi -*S u *E ffi *- C ,Apa saja yang Agah
anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada
seorangrun yang dapat menahannya.'47!,

Abu Uma berkda'Me,lnrnrtku, ini sama seperti sabda Rasulullatr

SA'il/,, 'Kita diberi hujan dengan sebab larunia Allah dan rahmat-Nya, .,,

Sama juga perkataan umar bin Khaththab RAkepadaAbbas binAbdul
Muththafib RAk*ika diamemintahujm k@aAflah deqgmperarhaAbbas

RAe'Wahai parnar Rasulullah, ber4a bintmg ats-tsurala )ang masih ada?',

Abbas RA menjawab, '?ara ahli msngira bahwa bintang itg akan mgncul di

ufnk hd ketduh setelah itu hilang." setelah hni ketujulL merreka prm digur,,n

hujan. Maka Umar RA berkata, "segala puji hanya bagi Allah, ini adalah

to (Qs. Faattir [35]: 2).
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dengan sebab karuniaAllah dan rahmirt-Nya."aao

Seat@Fakan UmarRAmengetatrui bahwawalilrmunculryrabintang

ats-tsuraya adalah waktu biasanya hujan turun. Oleh karena itu, dia

menanyakamya, apakah telah mtmcul atau belum?

Su$an bin Ulxainah meriwalatkan dari Isma'il bin Umailab bahwa

dalam sebuah perjalanan, Rasulullatr SAW mendengar seorang laki-laki

berkata, "Kami diguyur hujan dengan sebab sebagi arr 'atsaanainil asad."

Maka Rasulullatr SAW bers abd4 "Kamu bohong, namun huian itu a.dalah

lrnntnia Allah 'azza wajalla. 'B8t SuIyan berkata, "Atsaanainil asad adalah

dzira' danj abhah (namasebuatr bintang)."

Ahli qira'afr pada umumqra mernbaca -ct; #, dari at-t atrdziib.

Seme,ntara Mufadhdhal, dari Ashim dan Yatrya bin Watstsab membaca

talrdzibuun, )rakni dengan hunrf ra' berharakat fathah dan tanpa tarydid

hwff dzal.su Maknaqra seperti png telah kami paparkan, yaitu perkataan

orang )mg be*afa,'lkmi diguyrr hujm dengan sebab bintang ini."

Dalam hadits Anas bin lylalik RA' Rasulullah SAW bersabda,

'?.asulullatr SAW bersab d4'Ada tiga hal yang masih ada pada umatht:

saling membanggakan diri dalam hal status diri, meratapi kematian dan

memperwyai bintang. '8s Dalam lafazi Muslim tentang hal ini:

sso HR.AI ButLari dalampembahasantentang istisqa'(memintahujan), (l/178) dan

dalam pembahasan tentang keutarnan-keutamaan para sahabat Rasulullah SAW, bab:

Tentang Abbas RA. Lih. Ibnu Katsir dalam tafsimya @1299).
8tt Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya , (41299), dari riwayat Ibnu

Jarir.
882 Qira'ah initidakmutawatir. Qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu 'Athiyah dalaml/

Muharrar Al Wajiz (151389).
883 ['eifaz;h yang mirip dengan lafaz,h di atas disebutkan oleh As-Suyuthi dalamAl

Jami'AlKabir(2ll3l8),daririwayatBazar,dariAwbinAu{, daad^lmtAlJami'Ash-
Shaghir,no. 35 I 2, dan Ath-Thabrani dalan Al Kabia dari Amr bin Auf. Dia memberi

kode dfta'y'rmtnk hadits ini. Lih. Majma' Az-hwa'id (3113),dalampeufiahasan tentang
jcnazab, bab: Meratapi Kernatian.



,i )i:t,*3'; al . t-f,?' ,l etl#u"tt
,l#r-i,, i.)fi ,q3tr' ,,, ,futi,.7L;lr'.LQt:

" Ada empat hal dari perkara j ahiliah pada umatht yang belum

mereka tinggalkan: bangga dengan dengan status dirinya,

mencela keturunan, meyakini diguyur hujan dengan sebab

bintang dan meratapi kematian.'au

FirmanAllah SWT, iriBJj #. tl:tlrl.rtt "Mot a mengapa ketika

nycrwa s amryi di kercngfrongan. " Maksudnla, mengapa ketika nyawa atau

ruh sampai di kerongkongan, walaupun sebelumnyatidak adapenyebutan

temtang ru[ kuenahal ini sudatr dimaklumi.

Dalam hadits: " Sesungguhnya malaikat maut memiliki beberapa

pembantuyang bertugas memotong urat dan mengumpulkan ruh sedikit

demi sedikit hingga sampai ke kerongkongan, baru lcemudian malaiknt

maut mematikannya."

FirmanAllah SWT, ot$ )b Ali "padahal kamu kctil@

itu melihat, " perkara dan kekuasaan-Ku. Adajuga yang mengatakan bahwa

adalatr melihat mayit yng tidak mampu melakukan qa-qalagj.

IbnuAbbas RAbedet4'Maksudnyr4 ahli mayit png hadir png
menuggu kryan nlawmya akrr kelua." Kernrdian adajuga yang mengatakal

bahwa ini adalatr bantahan terhadry perkataan mereka kepada teman-te,man

merekq Itl4c't llc 6 63'9 1ti,i i "Kalaumerekatetapbersama-

sama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh."885 Maksud

88' HR. Muslim dalampembahasan tentang jenazah, bab: Larangan Keras terhadap
Ratapan atas Kemanan Ql &4$.

ts (Qs.Aali'Lmaan [3]: 156).
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alat Apakah merekadapat menolak nyawa salah seorang dari mereka apabila

nlawa itu sudah sampai di kerongkongan?

Ada lagi yang mengatakan batrwa maksudnya adalatr mengapa

apabila nyawa salah seorang dari kalian sampai di kerongkongan ketika

sakaratul maut sedangkan kalian hadir, kalian tidak menatran nrhnya keluar

dari tubuhnp, padatral kalian sangat ingin dia tetap hidup? Ilri merupakan

bantahan atas perkataan merek4 ?lfi I 
-ot$ CS VS br:i "Kita

mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasalan kita selain

,nasa."886

Ada lag 1lang mengatalanbahwa firnrm itu ditujukm kepada si4a

saja yang sedang dalarn sakaratul maut. Maksudnya, jika benar tidak ada

satrryun@adirimudaiAlalq rnakamengryakmrutidakmenahmn)aw:mu

rmtuk tidak kelur dri tubulmu?

FirmanAllah SwT, '& iil ,\ji #3 "Dan Kami lebih dekat

fepaAatUa Art pa* kmna " dengm kekuasaan, itnu dan penglihatar Amir

binAbdul Qais berkata "Tidaklah aktr me,mandang kepada sesuatu kecuali

aku melihatAllah SWT lebih dekat kepadaku dari sesuatu tersebut."

Ada ymgmengatakan bahwamaksudrrya adalahpara uhrsel Kami

yang bertugas mencabut nyawanya,'i,eilo.}i "Lebih dekat

kepadanya dari pada kamu. " Firman Allah SWT selanjutnya,

tt$ l,SnS "Tetapi knmu fidak melihal. "Maksudnla, tidakmelihat

parautusantersebut.

FirmanAllahsWT, oqorJ'- fb ?* oJ illi "Malcamengapa

jilca lramu tidak dilatasai (oleh Allai/ 2 " Maksudnya, mengapajika kalian

tidak dihisab dan dibalas amal-amal kalian Contoh lain adalah firmanAllatt

SWT, ttfu;-J 6rl "Apokah Sesungguhnya kita benar-benar (akan

Et6 (Qs. Al Jaatsiyah p5J:2$.
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dibangdtkan) untuk diberi pembalasan?,'nn maksudnya majziyuun

mufoasahan(dib€ri balasan dm dihisab). rlal ini telah dijelaskrr sebelumnya

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah ghaira
mamluukiina wa laa maqhuuriina (tidak dimiliki dan tidak dikuasai). Al
Farra'darlainnlaw,a4tu"Dinfit]ruatmyamalalauha(akumenrilikinya)."

Daanahu artinya adzallahu wa istab'adahu (menghinakan dan

menjadikannya sebagai budak). Dikatakan, dantuhu fadaana (akl
menghinakannya maka dia pun hina). Tentang hal ini telatr dipaparkan dalam

suralrAl Faatihah, padapenjelasan firmanAllah SWI, g;$$_ "Hari
pembalasan.'B8e

Firman Allah SWT, Vb"j, "Kamu tidak mengembalikan

nyawa itu." Maksudnya, mengembalikan nyawa ke dalam tubuh.

d*'g "l 
"Jika lcamu adalah orang-orang yang benar?" Tetapi

kalian tidak dryat mengerrbalikannp, maka bata[ah sangkaan kalian bahwa

kalian tidak dimiliki dantidak dihisab.

Vb..jadalahjawab bagi firmanAllatl ifi *X. r11 {3i5 aan

firmanAllall'U.-*. * # "l 
{jii. feaua firman ini dijawab de,ngan satu

jawaban. Demikian yang dikatakan olehAl Farra'. Terkadang orangArab

mengernbalikan duahunrfsedangfian rnaloanya satu Codoh lain firmanAllah

swr, A;p"1s*39 $ td'C # o'i ,E &UCF
" Kemudian j ika datang petw{uk-Ku kepadamu, maka barangsiapa yang
mengihuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kckhmvatiran atas merelca,

dan tidak (pula) mereka bersedih hati.'Bm Kedua bentuk syarth dalarn

ayat ini dijawab dengm satujawaban.

EE7 (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 53).
E8 Lih. Ma' ani Al Qr' an (3 I l3l).
ue (Qs. Al Faatilah [l]:  ).
ts (Qs. Al Baqarah [2]: 38.
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Ada yang mengatakan bahwa dalam ayat terdapat taqdiim wa

ta' hiir (ada kalimat yang didahulukan dan dikebelakangkan). Perkiraan

mah'anrrya:falaulaawahallaainlatntumghairamadiiniinatarji'uunahaa

wa tarudduuna nafsa haadzal mayyit ilaa jasadihi idzaa balagha al-

hulquum (maka mengapa jika kalian tidak dimiliki, kalian tidak

mengembalikannya nyawa mayt ke tubuhnya apabila sudatr mencapai

FirmanAllah:

@, L?s"o*-u U; @ ur#:rt &'otr 4 Clt

"{€f 
b C iia @ # ?r€f b t1( ;4 (l'e

;;'Jjl@ ellili'q ;€::ti b'ctt{ g Cfi@ g,#ri

#@ e,#i 3, $ ffi 1l@ f|.bs @ t'
@eJiabj*

'Adopan jika dia (orang ysng mdi) termosuk orung yang
didekathan (kepada Allah), malcs dia memperoleh

ketenteraman dan rezeki serta surga henilonatan Dan adapun

jika dia termosuk golongan kanon, maka leselamatan bagimu

karena kamu dari golongan leanan Dan adapan jika dia
termasuk golongan orang yang mendustakan lagi sesat, maka

dia mendapat hidangan air yang mendidih, dan dibakar di
dalam neraka Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah

suatu kcyakinan yong benan Maka berAsbihloh dengan

(menyebut) nama Tuhanmu Yang Maha Besar."
(Qs. At \ilaaqi'ah [56]: 88-9Q

GH-l
l;l
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FirmanAllah SWT,'u$:li & t tl ol Cti "Adapun jitca dia
(orang yang mati) termasuk orang yang didekatkan (kepada Allah)."
Allah swrmenysutkantingkatan-tingkatanmakhluk ketikameninggal druria

dan pada hari kebangkitan, dan menjelaskan derajat-derajat mereka. Allah
SWT berfirnan, 'o( 4 77(t "Adopun jika dia," yakni orang yang

meninggal dunia itu, Uii:fr (r2 "Termasuk orang yang didekatkan

(kqadaAllah)."Yakni, orangorang ngberimanlebihdahulu FirmanAllah
'azza wa jaila selanjutnya, ,4 L!;.', 1s*$ '{;i ,Maka,dia

memperoleh lcetenteraman dan rezeki serta sutga kenilonatan."

Qira' ahumumnya ahl i q ira' ahadalah tij,, V^t*idengan huruf
ra'berharakatfathah.Sedangkan menurutlbnuAbbasRAdan

lainnya adal ah raaftaan minad dunyaa (rehat dari keletihan drmia).

Hasan berkata, "Ar-Raufu artiwya ar-rafomah (rahmat).,, Menurut

Adh-Dhahhak : Ar-Raufu rllrnya al-istiraahah(istirabat). MenunrtAl eutabi,
malarany4 di dalam kubur mendryatkan udara png sejuk. Abul Abbas bin
Atha' berkat4 "Ar-Rauh artinyamemandangAllah SWT, sedangkan ar-
raifoaanartiryra mendengarkan firman dan watryu-Np, dart fei L l;S'O*
sutga kcnilonatan 'Maksudny4 tidak terdinding dariAllah swr di dalam

surgatersebut."

Hasan, Qatadah, NashrbinAshim,Al Jahdari, Ruwais danZud
dari Ya'qub membaca fa ruufuun, yalmi dengan huruf ra' berharakat

dhammah.str Qira' ah futt jtgadiriwayatkan dari IbnuAbbas RA.

Hasan berk at4 " Ar-Ruuh arttnya ar-rafumah. Karen4 ratrmat ifu
bagaikan kehidupan b4gi orang pngtelatr meninggal duniaAisyah RAp€rnah

berkata, 'Rasulullah SAW memb asafa ruufoun.'Yalaidengan huruf ra '

eet Qira'ah im adalah qira'ah yarrr mutawarli sebagaimana yang termaktub dalam
Taqrib An-Nasyr,h. 178.
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berhuakal dhammah. Sedangkan maknanp, maka kekekalan baginp dan

kehidupan di dalam surga Inilah rahmat itu."

FirmanAllah SWT, Is*i Mujatrid dan Sa'id bin Jubairberkata,

'Malaranya adalatr rezeki."Muqatil berkata, *Raifuflankrunrezeki me,lrurut

batrasa Himyar. Dikatakan, Htarajtu athlubu raihaanallaai, artinya aku

pergi untft mencari rezeki A llall"

Qatadah berkata "Itu adalah surga" Menurut Adh-Dhahhak,

malamya adalah rahrnat Ada yar,g meqgatakm batrwa itr adalatr wargi raihar

(kernbang) png biasa dicium. Derrikian png dikatakan olehl{asm danjuga

Qatadah. Menunrt Rabi' bin Khaibfln, wmgi hmnn ini tercium ketika maut

menjemput dan srrga masih te,lsimpan untuknla sanpai dia drbangftitkan.

Abul Jauza' berkata, 'Ini ketika rutr dicabut Dia menerima sejurrlah

raihan."AbuAlAliyah berkata" "fidaklah berpisah seoftmgpun dari orang-

orang yang didekatkan (kepada Allah) di dunia de,ngan rubnya hingga

didatangkm kepadanya dua dalrm raihan, lalu dia memcftrm kedua datran itu.

Ke,rnudian ruhnya dicabut saat meircium dua dnhan tersebut"

Asal kata ra if;aan dan pengambilannya telatr dipaparkan di awal

surahAr-Rahmaan.8e2 Oleh kare,na itq silakm telaah kembali. Ats-Tsa'labi

me,nyebutkan begitu banfk pendryat tentang ar-raufu dm, ar-raifoaan selain

apa yang telah kard sebutkan di sini.

FirmanAllahswT, *.4 {}l b 'ettr ol CL "Danadapun

jika dia termasuk golongan knnan." Maksudnya, 'c$ cl "Jika dia",

yakni orang yang wafat itr, c4$,i;'i ; Ai il;i *rrt gi A
"Termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu karena kamu

dari golongan kanan. " Maksudnya, kamu tidak akan melihat dari me,reka

t'2 Lih. Tafsir sruahAr-Rahmaan ayat 12.
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kecuali keselamatan yang kamu sukai. Maka janganlah kamu
mengktawatirkan merek4 sebab mereka akan selamat dari adzab Allah.

Ada yary mengatakar batrwa maknanp adalatr keselarratan bagimu

dari mereka. Maksudnya, kamu selamat dari mengkhawatirkan mereka.

Malma ini sama de,ngan yang di atas.

Adajugalangmengatakanbatrwamaksu&ryraadalah sesungguhnya

golongan kanan akan mendoakan engkau, hai Muharrrmad, agarAllatr

bershalawat kepada engkau dan me,lnberi keselarnatan.

Ada lag ymg me,ngatakan bahwa malcranya adalah sesrurgguhnya

mereka mengucry salam kepada engkaq hai Muhammad.

Ada lagi png mengatakan batrwa maknanya adalatr kamu selamat,

hai hamba, dari apa yang tidak kamu sukai, sebab sesungguhnya kamu
termasuk golongan kanan. Redaksi sesunggubrryra kana (innatra)dihila€kal

Ada lagi png mengatakan bahwa maknanya adalah sesungguhnya

dia disarnbut dengan salam sebagai pemuliaan. Berdasarkan pendapat ini,
ada tiga pendapat tentang tempat salam itu.

Ketika ruhnya dicabut di dunia. Malaikat maut mernberi salam

kepadanya. Demikian yang dikatakan olehAdh-Dhatrhak. Ibnu
Mas'ud RAberkafa "Apabilamataikatmaut datang untuk mencabut

nrh orang yang berimarU dia berkata, 'Ttrhanmu mengucqp salam

kepadamu.'Hal ini telatr dipaparkan dalam surahAn-Nahl, pada

firman Allah SW'T, '*A"'z<rAfi *"'; a$ "Orong-orang

yang diwafatkan dalam kcadaan baik oleh para malail(at.'ne3

Ketika dia ditaryai di dalam kubur. Malaikat Mrmkar dan malaikat

1.

2.

s (Qs.An-Na$[6]:32).
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Nakir menrberi salam kepadarya

3. Ketikadiadibangkitkanpadaharikiamat.Paramalaikatmenrberi

salam kepadanya sebelum sampai ke surga

Menurut saya (AI Qurthubi): Bisajadi juga dia me,ndapatkan

salam di tiga tempat tersebut dan itu menrpakanpernuliaan demi peinuliaan.

Wallaahua'lam.

Jawab oj menunrtAl Mubara{ dihilargf,m" Perkiraan maloanya:

mahmaa yahn min syai'in fa salaamun laka min ashfraabil yamiin

(apryun yang terjadi maka keselmatan bagimu kerenakmru dari golongan

kanan). In lraaana min ashhaabil yniinfa salaamun laka min ashhaabil

yamiin. Jawab syarth 6i ffiilangkan karena ada petunjuk sebelumnya

sebagaimana dihilangkan jawab pada perkataan, anta zhaalim in fa' aha

(kamu zalim j ika kanru melakukan! kilena ada pen4iuk sebelurrq,a

Me,nunrt pendapatAfdrfasy, huruf/a'adalah jawub Xl dan oJ.

Maknanya bahwafa' adalah jawab Cf d* juga me,nernpati jawab oj,

berdasar*an perlciraan 1ag telah dipapillran di atas. Aftin)4rA' adalahjawab

bagi kedtm)rabe,rdasa*m maztrab ini.

Matcna -g]f melnrut Az-Za11ai adalah keluar dari sesuatu kepada

sesuatu. Artinya, tinggalkan apa yang kita berada padanya dan anrbil apa

yangadapadaselaimya.

FirmanAllahsWT, i415.Jlft & Ag ol tl "Dotadapnjika

dia termasuk golongan orang yang mendustakan, " dengan hari

kebangkitan,'uif.irt "Lagi sesat," dari petunjuk dan jalan yang benar.

f ilW "Moko dia mendapat hidangan air yang mendidih."

Maksudnya, mereka mendapatkan rezeki berupa air yang mendidih.

Setagaimana Allatr SWT berfirman, @A;.W)j:.f 4'&'i
ltj{.$ "Kemudian sesungguhnya kamu hai orang yang sesat lagi

t
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mendustalran, benar-benar alan memakan.'ts SebagaimanaAllah SWT
jugaberfirmn,, f G Cdn qe )ii lt1',j "fr*udiansesudahmatcan

buah pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat minuman yang
bercampur dengan air yang sangat panas.'aes

Firman Allah SWT, *'*S "Dan dibakar di dalam
neralra. " Maksudnya, idl*taalunfinnaar (dimasukkan ke dalam api). Ada

)aug m€x€atakanbahwama*sudnla tingal di dalam neraka dm mendryarkan

beragam adzabnya. Dikatakan, ashlaahu an-naarawa shallaahu artinya
menjadikan sesuatu memasuki api. Masdar di sini diidhafirtrkan kepada

maf'ul. Sebagaimana dikatakan,lifulaanin ithaa'u maalin (bagi fulan
pemberian harta), makzudnya dia diberi harta

Ada yang membaca wa tashliyarr, yakni de,lrgan ta' marbuthah

bqharakatlcasrah.se'Arttny\wanunthmmintashl$nti jahifui.Ke,rnudian

Abu Amr mengidghamkan huruf ra' pada alj aftiim. Ini j auh sekali.

FirmanAllahswT, *{ b i (M 1r!"&stttgu}ugta(yang
disebutknn ini) adalah suatu keyahinan yang benaz " Maksudnya, apa

png telah kami ceritakan adalah suatu kqrakinm lmg bena dan mumi. Boleh

mengidhafahkan (menyandarkan) al haqq kepada al yaqiin, padahal

keduaqa sam4 hanp karena perbedaan lafazhrrya sqia

AI Mubmad berkata,'Ini smra seperti perkataanAnda' ainul yaqiin

dan mahdhul yaqiin.kri termasuk menyandarkan sesuatu kepada sesuatu itu
sendiri, menurut para ulama Kufalr" Sedmgftan memrrut para ulama Bashralu

haqqul amril yaqiin au al Hmbar al yaqiin(perkara yakin yang benar atau

8s (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 5l-52).
te5 (Qs. Ash-shaafaat l37l: 67\.
te6 Qira'ah tni bvkan qira'ah yarg mutawatir. Qira'ah ini disebutkan oreh Az-

7.arml&syaidalamAl Kasysyaf(4/63), d"nAbu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (gl
aq.
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beritayanglakin).

Ada yang me,ngatakan batrwa itu adalah taukird (penguatan). Ada

juga yang mengatakan batrwa asalnya adalah al-yaqan menjadi na'at (sifat)

bagS al haqq (al fraqq al yaqiin),lalu yang dinaa'ati diidhafalrkan kepada

na' at (!aq qul yaqiin),karerra meluaskan makna bahasa dan majaz. Sama

seperti firmmAllatr SWT, d;fi 3t i3.*
Qafadah b€rlota tentang ayat ini, "SesungguhyaAllah SWT tidak

pernah me,ringgalkm seorang mmusiaprm smrpai Dia menjadikaqra 1lakin

teftadry Al Qtn'ar ini. Orang yag b€dman 1akin di duniamaka kepkinarrya

ini membawamanfaat baginya di hni kiilnat Sedangfum ormg l<afir )akin di

hari kiamat, ketika kefkinannla itu tidak berguna lagi."

FirmanAUahSWT, I U; iV fii "vapabet'tasbihlah

dengan (menyebut) nama Tuhanmu YangMaha Besar. "Maksudnya, dia

menyucikanAllah SWT dari keburtrkan. Hunrf Da'padaayatini adalah

tambahan. Jadi maksudnya: sabbifu isma rabbil@. Al Ismu adalah al

mus amrna (ymg m€miliki nama).

Adalagmengatakanbahrvamaksud ji-Ll : ^"k"shaldlah dengan

sebutan Tirhanmu akan perintah-Nya Ada lagi yang mengatakan bahwa

matsudqra maka s6utlah narra TirhrrmuYmg lvlaha Besa dan sucikailalt

Dia

Diriwayatkan dari Uqbah binAmir RA' diaber*ata, 'I(etika ttrun

firman Allah SWT, f, A0; i\ j# ,ya*a bertasbihtah dengan

Qneryebut) nama Iilhanmu Yang Maha.Besar,' Rasulullah SAW bersabda

'Jadikanlah tasbih ini pada nrht kalian' Lalu ketika turun firmanAllah

SWT, *fiqSA C; 'sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha

rY' (Qs. ttuEuf [2]: 109).
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Iinggt, €e8 Ra."ulullatr SAWbersabd4 'Jadikanlah tasbih ini pada sujud

lralian' ."8e Hadits ini diriwayatkan olehAbu D atd,. Wallaahu a'lam.

8eE (Qs. Al-A'l n [87): l.
8ee I{R. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalal bab: Tasbih dalam

Ruku' dan Sujud, l/287, r.o.887, Abu Daud dalam pembahasan tentang shala! bab:
Apa yang Dibaca Seseorang dalam Ruku'dan Sujudnya, no. 869, danAhmad dalamAl
Musnad.
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